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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Devizului general și a principalilor 

indicatori tehnico – economici ai obiectivul de investiţii: 
„Refacere sistem irigații, fântână arteziană și iluminat 

„Parcul trandafirilor„” 
 

 

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

 întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 Aprilie 2022 

 

 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţai României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 947/24.03.2022; 

 Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 948/24.03.2022; 

 H.C.L. nr. 4/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice                 
documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 art. 44, alin. (1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi lit. d), 
alin. (3), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. a), lit. d), lit. p), art. 196, alin. 
(1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 198, alin. (1) şi alin. (2) 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

 

hotărăşte: 
 

 

Art. 1  Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiţii: 

„Refacere sistem irigații, fântână arteziană și iluminat „Parcul 

trandafirilor„”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici ai 

obiectivului de investiţii: „Refacere sistem irigații, fântână arteziană și 

iluminat „Parcul trandafirilor„”, după cum urmează: 

1. Valoare totală a investiţiei lei: 

 119.120,56 lei fără T.V.A. 

 141.753,47 lei inclusiv T.V.A. 
    din care C+M: 

 119.120,56 lei fără T.V.A. 

 141.753,47 lei inclusiv T.V.A. 
2. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni. 

3. Surse de finanţare: buget local. 
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Art. 3  Primarul Comunei Lozna, judeţul Botoşani va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurenţiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 

 
 
Lozna 
Nr. 14 din 22 Aprilie 2022 
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