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HOTĂRÂREA NR. 46 

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

„Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor uzate 

în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

Întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată în ziua de 15.10.2021, 

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4881/15.10.2021, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 

2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 48, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 88, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 155 alin. 4 lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 4 alin. 1 lit. a-b din OUG 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și realizarea obiectivului de investiții 

„Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor uzate în 

localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”, conform notei conceptuale 

prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții „Înființare sistem de 

alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor uzate în localitățile Nicșeni și 

Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 

comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate. 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ        VIZA CFP 

                             Secretar general al comunei                Șef birou financiar 

         Jîjie Ovidiu-Puiu                 Diac-Milatinovici Lucian-Iulian    Pătrăuţanu Andreea-Raluca 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 9 voturi pentru 9 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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