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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
CUI:3433858 

tel/fax:0231543802 
primaria_untenibt@yahoo.com 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a 

Documentației tehnice pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Sistemului de 
Iluminat Public în comuna Unțeni, județul Botoșani” 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

 analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive 
nr.1685/2022, 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.1686/2022, 

având în vedere rapoartele: 
- 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 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare și ale art.10 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), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. - Se aprobă Devizul general aferent obiectivului de investiții: ”Modernizare 
Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
”Modernizare Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul Botoșani” după 
cum urmează: 

Indicatori economici: 
TOTAL GENERAL= 58.596,40 lei (TVA inclus); 
din care. 
C+M = 56.596,40 lei (TVA inclus); 
 
Indicatori tehnici: 
Aparate iluminat tip LED 30W – 116 bucăți 
Aparat iluminat durata de viață – 50000 ore;  
Garanție – minim 5 ani; 
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Montare console conform documentație – 116 buc. 
Cablu alimentare – 348 metri 
Cleme – 232 buc. 
Art. 3 – Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Unțeni pentru obiectivul de 

investiții: ”Modernizare Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul 
Botoșani” în valoare totală de 58.596,40 lei (TVA inclus). 

Art. 4  – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5 - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
 

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

Vasile Ursachi 
 








