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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
Tel/fax:0231543802 

e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com  
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind reactualizarea   indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru 

obiectivul de investiții:   ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 
Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani” conform OG 15/2021 

 

  

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr.1438/2022, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni nr.1439/2022, 
văzând: 
- contractul de finanțare nr.  1941/23.10.2017  incheit între Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și Comuna Unțeni precum și adresa 
nr.104480/01.09.2021 din partea autorității finanțatoare, MDRAP, cu privire la actualizarea 
prețului contractului conform noilor reglementări în vigoare prevăzute de OG 15/2021, 

- adresa de actualizare  din partea executantului ASOCIEREA S.C. BIG CONF 
S.R.L.(lider de asociere) - S.C.TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat), S.C. CORNELL S 
FLOOR  S.R.L. (Asociat) - S.C. CONREC S.A (Asociat) - S.C. PRO-ACTIV CONSULTING 
S.R.L. (Asociat) cu nr.4819/15.09.2021 de actualizare a valorii contractului cu indicele costurilor 
de consum, înregistrată la Primăria comunei Unțeni, sub nr. 4641/15.09.2021, 

având în vedere rapoartele consultative 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,  

în baza prevederilor: 
- art. 129, alin. (4), litera d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul  

administrativ; 
- Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii; 
- Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
- Capitolului III din H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al  

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, 

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

hotărăşte: 
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Art.1. - Se aprobă reactualizarea Devizului general total general actualizat  privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni 
și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă reactualizarea  indicatorilor economici  aferenți obiectivului de 
investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna 
Unteni, judetul Botosani”, după cum urmează: 

Indicatori economici ai investiției: 
TOTAL GENERAL ACTUALIZAT = 12.824.934,92 lei (TVA inclus), 
din care: 
a) TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.297.137,30 lei (TVA inclus); 
b) TOTAL BUGET LOCAL = 527.797,62 lei (TVA inclus). 
Art.3. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la 

bugetul de stat în cuantum de 527.797,62 lei (TVA inclus). 
Art.4. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Unțeni, Instituției 
Prefectului județul Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul primăriei  
precum şi prin publicarea pe pagina de internet. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 




