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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului defezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici 
pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA 

UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
văzând Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

de investiție: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI” întocmit de S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. Iași,  

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.5050/2014, 
  analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.5055/2014, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

ţinând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,   
 în baza prevederilor: 
 - art.36, alin. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico – 
economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investilii și lucrări de investiții; 

- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare local; 
- Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, modificată și completată; 
 - Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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hotărăşte: 
               
  Art.1. -  Aprobă Studiut de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici ai 
proiectului: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Viceprimarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin 
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
21 noiembrie 2014 
Nr.52. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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