
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

HOTĂRÂRE   

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel 

Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani"  

 

Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa 

extraordinara din data de 13.03.2020; 

Luând act de: 
a)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 2738 din data de 11.03.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b)Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani; 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

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

fonduri publice;  

j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitie  „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, 

comuna Vorona, județul Botoșani", ca urmare a Proiectului Tehnic, dupa cum urmeaza: 
A. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.826.626,67 2.171.784,36 

C+M 1.672.668,00 2.006.637,52 

 

TOTAL GENERAL din care: 2.171.784,36 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 



buget local 835.398,36 Lei inclusiv TVA 
B. Indicatori tehnici 

Suprafață teren: 5739 mp;                                              

Suprafață construită Corp A - existentă: 450 mp;                        

Suprafață construită  Corp A - propusă: 548 mp. 

Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta restului de executat compusa din 

valoarea lucrarilor neexecutate si a serviciilor ramase de prestat dupa 20.02.2020, dupa cum 

urmeaza: 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.764.946,49 2.097.552,51 

C+M 1.686.250,57 2.006.637,52 

 

TOTAL GENERAL din care: 2.097.552,51 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.336.386,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 761.166,49 Lei inclusiv TVA 

 

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru 

obiectul de investitie  „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' 

Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani", dupa cum urmeaza:  

 

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
835.398,36 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 20.02.2019:. 
74.231,87 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

20.02.2019 
761.166,49 lei inclusiv TVA 

 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Vorona, dl. Aurel Stefan. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 

Vorona, în termenul prevăzut de lege,  

• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani; 

• Prefectului județului Botosani, 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei 

Vorona. 

 
 
 

 
Nr. 23 

13.03.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                         Secretar general,   

                       Anicăi Laurențiu Marian 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

HOTĂRÂRE   

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie  

„Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona, comuna Vorona, 

județul Botoșani” 

 

Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa 

extraordinara din data de 13.03.2020; 

Luând act de: 
a)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 2739 din data de 11.03.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b)Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani; 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

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

fonduri publice;  

j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitie  „Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona, comuna 

Vorona, județul Botoșani”, ca urmare a Proiectului Tehnic, dupa cum urmeaza: 
A. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.972.350,58 2.345.255,75 

C+M 1.840.385,19 2.190.058,17 

 

TOTAL GENERAL din care: 2.345.255,75 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.291.875,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 1.053.380,75 Lei inclusiv TVA 



B. Indicatori tehnici 

Suprafață teren: 5739 mp;                                              

Suprafață construită Corp A - existentă: 450 mp;                        

Suprafață construită  Corp A - propusă: 548 mp. 

Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta rest20.02.2020, dupa cum urmeaza: 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.912.292,58 2.271.809,55 

C+M 1.840.385,19 2.190.058,17 

 

TOTAL GENERAL din care: 2.271.809,55 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 1.291.875,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 979.934,54 Lei inclusiv TVA 

 

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru 

obiectul de investitie  „Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș’’ Vorona, 

comuna Vorona, județul Botoșani”, dupa cum urmeaza: 

 

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
1.053.380,75 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 20.02.2020:. 
73.446,21 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data 

20.02.2020 
979.934,54 lei inclusiv TVA 

 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Vorona, dl. Aurel Stefan. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 

Vorona, în termenul prevăzut de lege,  

• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani; 

• Prefectului județului Botosani, 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei 

Vorona. 

 
 
Nr. 24 

13.03.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                   Secretar general,   

                  Anicăi Laurențiu Marian 

 

 

 
 
 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

HOTĂRÂRE   

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie 

„Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, 

comuna Vorona, județul Botoșani" 

 

Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa 

extraordinata din data de 13.03.2020; 

Luând act de: 
a)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 2740 din data de 11.03.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b)Raportul comisilor de specialitate a Consiliului Local Vorona, judeţul Botosani; 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

h) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

i) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

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

fonduri publice;  

j ) in baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

k) In temeiul 139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitie „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, 

comuna Vorona, județul Botoșani", ca urmare a Proiectului Tehnic, dupa cum urmeaza: 
A. Indicatori economici 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.108.702,13 1.318.327,13 
 

C+M 1.029.891,87 
 

1.225.576,28 

 



TOTAL GENERAL din care: 1.318.327,13 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 665.395,13 Lei inclusiv TVA 
B. Indicatori tehnici 

Suprafata teren 2812 mp 

Suprafața construită gradinita existentă: 253 mp 

Suprafața construită gradinita propusa: 308,27 mp 

 

Art. 2. - Se aproba valoarea actualizata aferenta restului de executat compusa din 

valoarea lucrarilor neexecutate si a serviciilor ramase de prestat dupa 20.02.2020, dupa cum 

urmeaza: 

 Lei fara TVA (lei) Lei inclusiv TVA (lei) 

Valoarea totala a investitiei 1.065.657,93 1.266.556,71 

C+M 1.029.891,87 1.225.576,28 

 

TOTAL GENERAL din care: 1.266.556,71 Lei inclusiv TVA 

buget de stat 652.932,00 Lei inclusiv TVA 

buget local 613.624,71 Lei inclusiv TVA 

 

Art. 3. – Art 3. Se aproba actualizarea valorii cofinantarii din bugetul local pentru 

obiectul de investitie, „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 

Teodoru Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani" dupa cum urmeaza:  

 

II 
Contribuţie totala proprie în proiect, din 

care: 
665.395,13 lei inclusiv TVA 

 
Contribuţie proprie în proiect, achitata 

pana la 15.01.2020:. 
51.770,42 lei inclusiv TVA 

 
Contributie propie rest, la data  

15.01.2020 
613.624,71 lei inclusiv TVA 

 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Vorona, dl. Aurel Stefan. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 

Vorona, în termenul prevăzut de lege,  

• Primarului Comunei Vorona, judeţul Botosani; 

• Prefectului județului Botosani, 

• Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Comunei 

Vorona. 

 
 
Nr. 25 

13.03.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                  Secretar general,   

                Anicăi Laurențiu Marian 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice  

de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 

 

Consiliul Local al Comunei , judeţul Botosani, legal constituit, întrunit la şedinţa 

ordinară din data de 13.03.2020; 

          Văzând: adresa nr. 9950./06.03.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI” prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a 

Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prin concesiune – județul Botoșani; 

          Analizând:  expunerea de motive a domnului primar Stefan Aurel privind aprobarea 

modificării Contractului unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prin concesiune prin actul adițional nr. 7/2020; 

          In conformitate cu art. 61 din Contractul unic de delegare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune; 

          In temeiul art,139, alin 1 din din OUG 57/2019 privind Codul administrative, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani prin Actul 

Adiţional nr. 7/2020, în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Dl Frunza Gheorghe, viceprimar al Comunei Vorona să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Vorona, Actul Adiţional nr. 7/2020 la  

Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prin concesiune – județul Botoșani. 

Art. 3. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOȘANI” cu sediul în Botoșani, Str. Cuza Vodă, nr. 2, jud. Botoșani, înscrisă la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Botoșani, să semneze, în numele şi pe seama 

membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 7/2020  la Contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani, 

prin reprezentantul său legal, dl. Costică Macaleți - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”. 

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 

Vorona vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică la: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI”. 

        
Nr. 26 

13.03.2020     

 

Președinte de ședință, 

                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                  Secretar general,   

               Anicăi Laurențiu Marian 

 


