
 
                                                  

 

H O T Ă R Â R E 

privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.855,975 euro, din bugetul propriu judeţean, 

pentru anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1252 din 19.01.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind necesitatea achitării cotizaţiei Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară EURONEST Iaşi, în sumă de 27.855,975 euro din bugetul propriu judeţean, pentru 

anul 2022,  

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Promovare și Direcției 

Buget-Finanțe nr. 1253 din 19.01.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 70 din 30.08.2007, 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani, în calitate de membru fondator la 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Hotărârii Consiliului Judeţean 

Botoşani nr. 107 din 21.11.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului A.D.I. 

EURONEST şi Hotărârii nr. 10 din 15.12.2021 a Adunării Generale a  Asociaților EURONEST, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă plata către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Iaşi a 

sumei de 27.855,975 euro, corespunzătoare sumei de 0,075 euro/locuitor, reprezentând cotizaţia 

pentru anul 2022, ce revine Județului Botoşani, în calitate de membru fondator. 

Art.2 Suma prevăzută la art. 1 va fi achitată integral sau în tranşe, la cursul BNR din ziua 

plății, din bugetul propriu județean, pentru anul 2022. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 12 din 27.01.2022 


