ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a Proiectului
tehnic precum şi cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-Siliscani-BurlestiSoroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul
Botosani”
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,
analizând:
- adresa nr.17685 din 17.10.2013 a Consiliului Judeţean Botoşani;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu
nr.4386/2013;
- propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive
nr.4387/2013;
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;
ţinând cont de prevederile art.6, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică,
în baza prevederilor:
- art.36, alin. (2), litera b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată modificată şi completată;
- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală;
- Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală;
în temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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hotărăşte :
Art.1. - Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii
Modernizare drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-SiliscaniBurlesti-Soroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul
Botosani” cu o valoare actualizată totală de 20.809,82 mii lei cu TVA, pe
tronsoane, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Tronsonul I

Tronsonul II

Tronsonul III

Tronsonul IV

- valoarea lucrării cu TVA
- durata de execuţie a lucrărilor
- lungimea
- valoarea lucrărilor cu TVA
- durata de execuţie a lucrărilor
- lungimea
- valoarea lucrărilor cu TVA
- durata de execuţie a lucrărilor
- lungimea
- valoarea lucrărilor cu TVA
- durata de execuţie a lucrărilor
- lungimea

5.226,21 mii lei
12 luni
4,300 km.
5.639,42 mii lei
12 luni
4,300 km.
5.121,27 mii lei
12 luni
4,300 km.
4.822,92 mii lei
12 luni
4,000 km.

Art.2. – Aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 cu
suma de 673,44 mii lei.
Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă
sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Andrişan Laura

COMUNA UNŢENI,
7 noiembrie 2013
Nr.70.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ursachi Vasile
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