
 
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA VORONA 

Nr.   8403__ din 19.08.2020 
 

 

REFERAT 
privind aprobare Deviz general-Rest de executat actualizat la 01.08.2020,  

Deviz general -Cheltuieli de capital necesare realizarii investiitiei 

actualizat la 01.08.2020 si indicatori tehnico economici  
pentru obiectivul de investitii 

Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370, jud.Botosani 
 

 

 
     Investitia ,,Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna 

Vorona”  este finantata prin PNDL I, Contractul de finantare fiind semnat in anul 
2013, iar in fiecare an au fost alocate sume de la bugetul de stat. 
    
    In anul 2016 din cauza ca antreprenorul a intrat in faliment, iar pentru 

clarificarea situatiei a trebuit sa asteptam decizia instantei, decizie asupra 
contestatiilor depuse de antreprenor impotriva Cererilor de insolventa depuse de 

creditori. 
  Obiectivul de investitii nu este finalizat si lucrarile sunt realizate in procent de 
aproximativ 82,25%. 

  Pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul ,,Asfaltare drum comunal DC 55 si 
drum satesc DS 370 suma disponibila de la bugetul de stat este de 599.428,16 
lei cu TVA iar din bugetul local este necasara suma de 353.168,35 lei inclusive 

TVA asa cum reiese din Devizele actualizate la 01.08.2020 si caracteristicile 
principale si indicatorii tehnico economici anexati la prezentul referat. 

   
    Fata de cele aratate mai sus propunem Consiliului Local Vorona aprobarea - 
Devizului general actualizat la 01.08.2020 privind cheltuieli de capital si Deviz 

generale -Rest de executat la 01.08.2020 pentru obiectivul de investitii 
,,Asfaltare drum comunal  DC 55 si drum satesc DS 370 Comuna  Vorona 

judetul Botosani  
 
 

Timofte  Daniela-inspector   
Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 

 
 

 
 



 

 
ROMÂNIA 
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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea  Devizului general – Rest de executat actualizat la 

01.08.2020, Devizului general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.08.2020 si indicatori tehnic- economici  pentru obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 
comuna Vorona, judetul Botosani” 

 

       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 
21.08.2020,  

       Vazand propunerile domnului Stefan Aurel – primar al comunei Vorona; 
       Analizand referatul nr. 8403/19.08.2020 intocmit de doamna Timofte 
Daniela, inspector compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului  in 

cadrul Primariei comunei Vorona, 
       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, 

       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Vorona, 

        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

 
HOTĂRĂȘTE 

 

 
Art. 1 Se aproba Devizul general – Rest de executat actualizat la 
01.08.2020, Devizul general-cheltuieli de capital actualizat la 

01.08.2020 si indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 

comuna Vorona, judetul Botosani” documentatii cuprinse in anexele nr. 1, 
2 si 3 parti integrante la prezenta hotarare. 
Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   

prezentei hotarari. 
 

Nr. ________ 
21.08.2020 

 

Președinte de ședință, 
                                  Contrasemnează pentru legalitate,  
          Secretar general,   

 
       Laurențiu Marian Anicăi 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Devizului general – Rest de executat actualizat la 
01.08.2020, Devizului general-cheltuieli de capital actualizat la 

01.08.2020 si indicatori tehnic- economici  pentru obiectivul de 
investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 

comuna Vorona, judetul Botosani” 

 
       Consiliul Local al comunei Vorona întrunit în ședința sa extraordinară din 

21.08.2020,  
       Vazand propunerile domnului Stefan Aurel – primar al comunei Vorona; 
       Analizand referatul nr. 8403/19.08.2020 intocmit de doamna Timofte 

Daniela, inspector compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului in 
cadrul Primariei comunei Vorona, 
       Luand in considerare art. 45, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale, 
       Avand in vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Vorona, 
        In baza art 129, alin 4 lit d) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

 
 

 
 

HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Se aproba Devizul general – Rest de executat actualizat la 

01.08.2020, Devizul general-cheltuieli de capital actualizat la 
01.08.2020 si indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investitii ,,Asfaltare Drum comunal DC 55 si Drum satesc DS 370 , 

comuna Vorona, judetul Botosani” documentatii cuprinse in anexele nr. 1, 
2 si 3 parti integrante la prezenta hotarare. 

Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile   
prezentei hotarari. 
 

 
 
                                                                                             Avizează pentru legalitate,  

           Initiator,                                               Secretar general,   

 Primar 

  Prof. Stefan Aurel                              Anicăi Laurențiu Marian 
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