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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea notelor de fundamentare pentru obiectivele de investiții: „ Sistem integrat 

pentru supraveghere video”, „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare pentru 
gospodărirea comunală” ,  „Generator electric” și „Carusel 6 persoane” 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
având în vedere: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Unțeni, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 

nr.731/2021 
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Unțeni, înregistrat sub numărul 732/2021, 
văzând rapoartele de avizare ale comisiilor: 
-pentru agricultură, activitate economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor,muncă și protecție socială, protecție copii ; 
- pentru activităţi culturale, culte, învăţământ, culte, sănătate şi familie, tineret şi sport,  
în baza Deciziei nr. 43/2020 a Camerei de conturi Botoșani, precum și ale art. 44 alin.(1), art. 

45 alin. (1) și art. 46 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. -  Se aprobă nota de fundamentare pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat 

pentru supraveghere video”, conform anexei nr. 1. 
Art.2. - Se aprobă nota de fundamentare pentru obiectivul de investiții „Achiziționare 

autobasculantă și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală”, conform anexei nr. 2. 
Art.3. – Se aprobă nota de fundamentare pentru obiectivul de investiții „ Generator electric”, 

conform anexei nr. 3. 
Art.4. – Se aprobă nota de fundamentare pentru obiectivul de investiții „ Carusel 6 persoane”, 

conform anexei nr. 4. 
Art.5. –   Anexele nr.1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 

prevederilor  prezentei  hotărâri. 
Art.7. – Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier SOVEJA FĂNICĂ 

 
Comune Unțeni 
25 februarie 2021 
Nr.10. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.3 
la hotărârea nr.10 din 25 februarie 2021 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții  „Generator electric” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: GENERATOR ELECTRIC 
 

Amplasament:Primăria Comunei Unțeni , sat Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Primăria Comunei Unțeni este un  imobil aparținând domeniului public al Comunei 
Unțeni. Primaria Comunei Unțeni este o instituție publică care deservește populația stabilită pe 
teritoriul comunei Unțeni.  

           Pentru rezolvarea cazurilor în care se produce o pană de curent electric este obligatoriu 
instalarea unui generator de curent electric pentru continuitatea activității . 

              Având  în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar  obligatoriu achiziționarea și 
instalarea unui generator de curent electric în incinta imobilului în care își desfășoară activitatea 
Primăria Comunei Unțeni. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs: 5.000 lei 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier SOVEJA FĂNICĂ 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.4 
la hotărârea nr.10 din 25 februarie 2021 

 

 

Nota de fundamentare necessitate si oportunitate 

obiectiv de investiții  „Carusel 6 persoane” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: CARUSEL 6 PERSOANE 
 

Amplasament: terenul de lângă Școala Unțeni, sat. Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Necesitatea si oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii in valoare a 
spatiilor existente si a crearii unor locuri de recreere si joaca pentru copiii comunei Unțeni 

         Asigurare unor locuri de joaca pentru copii în condiţii calitative avantajoase este oportună 
şi prezintă multiple avantaje:  
 - asigurarea atragerii copiilor către mişcare în aer liber în detrimental activităţilor sedentare; 
 - asigurarea unui plus de valoare prin crearea unui impact visual plăcut, în condiţii calitative 
ridicate, cu o durată de viaţă mare şi cu costuri de exploatare foarte reduse. 
         Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
achiziționarea și instalarea produselor pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor de pe teritoriul 
comunei Unțeni. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoareanecesarapentruanulîn curs: 7.000 LEI 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier SOVEJA FĂNICĂ 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.2 
la hotărârea nr.10 din 25 februarie 2021 

 

 

Nota de fundamentare necessitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

 „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: MASINI, ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT 
Obiectivele de investitii: AUTOBASCULANTA ȘI UTILAJE NECESARE PENTRU 
GOSPODARIREA COMUNALĂ  
 

Amplasament:Primăria Comunei Unțeni, sat. Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Achiziţionarea acestei autobasculante cu accesorii va fi benefică pentru localitate atât 

din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere social în acest fel comunitatea nu va 

mai cheltui sume mari pentru închirierea unei autobasculante. 

           Prin dotarea propusa se vor rezolva problemele cauzate de calamitatile natural si alte 
situatii de urgenta care au ca drept scop prevenirea unor evenimente exceptionale, cu character 
non-militar, care prin amploare ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, 
valorile material si cultural importante, precum si intretinerea de zi cu zi a comunei, cu scopul de 
a usura si a imbunatati viata locuitorilor si asigurarea satisfacerii nevoilor de interes public 
general esentiale si cu caracter social ale colectivitatilor locale. 
           Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
achiziționarea unei autobasculante și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs: 684.100 LEI 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier SOVEJA FĂNICĂ 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.1 
la hotărârea nr.10 din 25 februarie 2021 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„Sistem integrat pentru supraveghere video” 

 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: SISTEM INTEGRAT PENTRU SUPRAVEGHERE VIDEO  
. 
 

Amplasament: comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

  Tendinta generala este cea de crestere a numarului de infractiuni, acestea avand drept factori 
determinanti:  

 Numarul mare de persoane aflate in tranzit sau cetateni care locuiesc in zona fara forme 
legale 

 Un numar mic de politisti raportat la numarul de locuitori 
 Lipsa unui sistem de monitorizare care ar compensa numarul redus de politisti avand in 

acelasi timp si un impact psihologic in prevenirea infractiunilor stradale. 
Achizitionarea sistemului de supraveghere video  are ca obiective : 

 Ridicarea standardului de viata al locuitorilor judetului;  
 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice si a celorlalte utilitati publice;  
 Protectia mediului inconjurator, dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de mediu; 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu achiziționarea  
unui sistem integrat pentru supraveghere video. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs: 132.100 lei. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier SOVEJA FĂNICĂ 

 
 


