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HOTĂRÂREA nr. 18  

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul Botoșani, precum și a 

caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2023, 

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 875/23.02.2023, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

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. 84, art. 88, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 240 alin. 2 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art. 1, art. 2 lit. a, art. 9-10 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. c din OUG nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, art. 9 alin. 1 lit. e 

din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 1333/2021,  

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 devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

și asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul Botoșani”, conform anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul Botoșani”, conform 

anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni, șefului biroului financiar și Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
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