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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii 

"CANALIZARE CU STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI" 
precum şi a studiului de fezabilitate 

 
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.4482/2013; 
- propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.4515/2013; 
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, 

 
hotărăşte : 

 
Art.1. – Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici a obiectivului de investiţii 

"CANALIZARE CU STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI" conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii prevăzut la art.1. 

Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Andrişan Laura 

 
 
 

 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
19 noiembrie 2013 
Nr.72. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Anexa 
la hotărârea nr.72 din 19 noiembrie 2013 

 
 
 
 

PRINCIPALII   
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

CANALIZARE SI STATII DE EPURARE 
 
1. Valoarea de investitie :   

    12.213,617 mii lei cu TVA  
                      din care C+M  6.454,199 mii lei cu TVA 
2. Durata de executie                 18 Luni 
3. Esalonare: (investitie/C+M)  
Anul I                    8.142,412  /  4.302,799     mii lei 
Anul II                                         4.071,205 /   2.151,400   mii lei 
     
4. Statii de epurare:         2 buc 
Repartizate dupa cum urmeaza: 
- Unteni + Manastireni        1 buc 
- Burlesti          1 buc 
 
5. Statii de pompare        4 buc 
Repartizate dupa cum urmeaza: 
- Unteni          2 buc 
- Manastireni         1 buc 
- Burlesti          1 buc 
 
6. Conducte de canalizare gravitationale    14.080 m 
Repartizate dupa cum urmeaza: 
- Unteni          5 455 m 
- Manastireni         6 590 m 
- Burlesti          2 035 m 
 
7. Conducte de refulare       830 m 
Repartizate dupa cum urmeaza: 
- Unteni          270  m 
- Manastireni            50 m 
- Burlesti          210  m 
 
8. Utilitati 
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- Racord electric         2 buc 
- Racord apa         2 buc 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Andrişan Laura 
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MEMORIU SITUATIE PROPUSA 

 
Se propun urmatoarele investitii: 
 

1. EXTINDERE ALIMENTARE CU  APA IN COMUNA UNTENI  JUD. BOTOSANI 
2. SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE A APELOR UZATE IN LOCALITATILE 

UNTENI, MANASTIRENI, SOROCENI, BURLESTI SI BURLA, COMUNA UNTENI – 
cu urmatoarele obiective: 

2.1. CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA UNTENI, 
COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 

2.2. CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA MANASTIRENI, 
COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 

2.3. CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA BURLESTI, 
COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 

 
 Localitatile UNTENI, MANASTIRENI, BURLESTI, SOROCENI SI BURLA, apartin din 
punct de vedere administrativ de comuna UNTENI, judetul Botosani. Comuna UNTENI 
este situata, in centrul judetului Botosani, la est de municipiul Botosani, la o distanta 
de cca 15 Km.  
 
       Obiectivul de investitie:  EXTINDERE ALIMENTARE CU  APA IN COMUNA 
UNTENI  JUDETUL BOTOSANI, consta din extinderea retelelor de distributie 
in toate satele comunei Unteni (Manastireni, Burlesti, Soroceni,Burla). Pozarea 
conductelor se va face in zona drumurilor comunale si satesti apartinand domeniului 
public al comunei Unteni. 

Lungimea totala a retelelor de distributie este de 29.645 m, cu diametre cuprinse intre 
63-200mm, si vor fi executate din PEHD. 
 
 
Obiectivul de investitie:  CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN 
LOCALITATEA UNTENI, COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI, 
este format din urmatoarele obiecte : 
1. Statie de epurare –  
- constructii incinta  
- parte mecanica 240mc/zi (pentru localitatea Unteni) 
- module biologice 2x120 mc/zi ( pentru localitatea Unteni) 
2. statii de pompare – 2 buc 
3. conducte de canalizare gravitationale D250-315mm – 5.455 m (PVC/PP) 
4. conducte de refulare PEHD – D160mm – L=570m 
5. Utilitati – alimentare cu energie electrica 
Pozarea conductelor si a statiei de epurare se va face in zona drumurilor comunale 
si satesti apartinand domeniului public al comunei Unteni. 

 
 
Obiectivul de investitie:  CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN 
LOCALITATEA Manastireni, COMUNA UNTENI, JUDETUL 
BOTOSANI, este format din urmatoarele obiecte : 
6. Statie de epurare –  
- parte mecanica 240 mc/zi (pentru localitatea Manastireni) 
- module biologice 2x120 mc/zi ( pentru localitatea Manastireni) 
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7. statii de pompare – 1 buc 
8. conducte de canalizare gravitationale D250-315mm – 6.590 m (PVC/PP) 
9. conducte de refulare PEHD – D160mm – L=50m 
Pozarea conductelor si a statiei de epurare se va face in zona drumurilor comunale 
si satesti apartinand domeniului public al comunei Unteni. 

 
             Localitatile UNTENI, MANASTIRENI, BURLESTI, SOROCENI SI BURLA, apartin 
din punct de vedere administrativ de comuna UNTENI, judetul Botosani. Comuna 
UNTENI este situata, in centrul judetului Botosani, la est de municipiul Botosani, la o 
distanta de cca 15 Km.  
 Obiectivul de investitie:  CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN 
LOCALITATEA Burlesti, COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI, 
este format din urmatoarele obiecte : 
10. Statie de epurare –  
- parte mecanica Qzimax=160 mc/zi (pentru localitatea Burlesti) 
- module biologice 2x80 mc/zi ( pentru localitatea Burlesti) 
11. statii de pompare – 1 buc 
12. conducte de canalizare gravitationale D250mm – 2.035 m (PVC/PP) 
13. conducte de refulare PEHD – D110mm – L=210m 
Pozarea conductelor si a statiei de epurare se va face in zona drumurilor comunale 
si satesti apartinand domeniului public al comunei Unteni. 

 
 

S.C. TEHNICUM CONSULTANTA S.R.L.  
BOTOSANI 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

