
  
 

        ROMANIA     
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA DOBARCENI 
CONSILIUL LOCAL  

HOTARAREA nr 41 

privind aprobarea actualizarea dupa proiectare  pentru investiţia „Infiintare sistem de 

canalizare cu statie de epurare in comuna Dobarceni, județul Botoșani” 

Consiliul local Dobarceni, judetul Botosani 

In baza Raportului de specialitate al Primariei Comunei DOBARCENI, Expunerii de motive a 

primarului Comunei DOBARCENI, din care reiese necesitatea adoptării proiectului de hotarare cu 

privire  la aprobarea actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Infiintare sistem 

de canalizare cu statie de epurare in comuna Dobarceni, județul Botoșani” 

In conformitate  cu prevederile OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului national  de 

dezvoltare locala, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin. (1) coroborat cu alin. (3), 

lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotaraste: 

      Art.1   a) Se aproba actualizarea indicatorilor economici  pentru investiţia „Infiintare sistem de 

canalizare cu statie de epurare in comuna Dobarceni, județul Botoșani”, conform anexei nr. 1, după 

cum urmează: 

- Costul investiţiei totale: 8.587.406,13 lei cu TVA / 7.227.948,09 lei fără TVA din care:  

- C+M:   6.433.596,45 lei cu TVA /  5.406.383,57  lei  fara TVA 

b) Se aproba indicatorii tehnici conform anexei nr. 2. 

Art.2    - Se aproba actualizarea cofinantarii pentru proiectul  „Infiintare sistem de canalizare cu 

statie de epurare in comuna Dobarceni, județul Botoșani” dupa cum urmeaza: 

Cheltuielile care se finanteaza de beneficiar de la bugetul local – Total 442.906,70 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând 5,16 % din total proiect, din care: 

- cap.1= 6.824,11 lei (inclusiv TVA) 

- cap.3 cu exceptia  PT+DE+ doc avize+ verficare tehnica = 360.728,21 lei (inclusiv TVA) 

- cap.5.1.2. = 0,00 lei (inclusiv TVA) 

- cap. 5.2. =  69.404,38 lei (inclusiv TVA) 

- cap.6 = 5.950 mii lei (inclusiv TVA) 

      Art.3 – Primarul  comunei DOBARCENI asigura  ducerea la indeplinire  a prezentei. 
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