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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractelor realizate la investiţiile cuprinse în Programul anual de 

dezvoltare şi investiţii publice pe anul 2013   
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
având în vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr. 2963/2013; 
- Expunerea de motive nr. 2964/2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

contractelor realizate la investiţiile cuprinse în Programul anual de dezvoltare şi investiţii 
publice pe anul 2013; 

văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
ţinând seama de dispoziţiile: 
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Unţeni nr. 37 din 23.04.2013 privind 

aprobarea Programului anual de dezvoltare şi investiţii publice al comunei Unţeni pentru anul 
2013, 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 36 alin. (2) litera a) şi d) coroborat cu alin.(6) litera a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- art. 20 alin.(1) litera j) şi art. 41 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art..4 alin.(8) din H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006,  
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

hotărăşte : 
 

Art.1. - Se aprobă contractele realizate la investiţiile cuprinse în Programul anual 
de dezvoltare şi investiţii publice pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
15 iulie 2013 
Nr.53. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Anexa la  H.C.L Unţeni nr.53 din 25 iulie 2013   
 
 
 
Nr. crt Denumirea investiţiei Nr contractului/  

Data 
Valoare contract  

–lei RON- 
 
1 

Racordarea satului Burla la reţeaua de alimentare cu apă a satului Unţeni –    

 Achiziţionare materiale branşare apă Burla 2134/23.04.2013 şi 
facturi 

30.918,46 

 Săpat şanţ cu buldoexcavatorul, pentru branşare apă Burla 2386/16.05.2013 17.909 
 Proiectul tehnic şi Studiul de Fezabilitate 2166/25.04.2013 15.000 
 
2 

Reparaţii podeţe pe drumurile comunale şi săteşti în localităţile comunei 
Unţeni 

180/15.06.2013 31.992,80 

 Cumpărarea a 9 buc ţeavă pvc SN12, D-630, L-6m factură 27.007,20 
3 Consolidarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Unţeni, comuna Unţeni:   
 Proiectare  şi expertizare tehnică 2202/30.04.2013 18.600 
 Execuţie lucrări  187/01.07.2013 72.686 
 
4 

Achiziţionare produse de balastieră, transportul şi aşternerea pe drumurile 
comunale şi săteşti a produselor de balastieră 

 
99/27.05.2013 

 
79.816,32 

 
5 

Închiriere utilaj autogreder execuţie lucrări de nivelare şi reprofilare drumuri 
comunale şi săteşti 

 
98/27.05.2013 

 
70.000 

6 Contract prestări servicii de pază 2196/29.04.2013 80.000 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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