
 
  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 25.000 de lei,  din bugetul propriu județean pentru anul 2022, 

 pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din 

cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul 

Botoşani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04 februarie 2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2207 din 01.02.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind  aprobarea sumei de 25.000 de lei,  din bugetul propriu județean pentru 

anul 2022, pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe 

ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul 

Botoşani” 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2208 din 01.02.2022 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală și Direcţiei Buget- 

Finanţe,  

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

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

europene, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. d) 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 suma de 25.000 de lei, fără TVA, ca și cheltuieli neeligibile,  pentru 

suplimentarea valorii estimate a contractului de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-

economice de către verificatori atestaţi, în cadrul proiectului ,,Modernizarea, extinderea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea 

infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  

Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”, cod SMIS 2014+ 1453. 

Art. 2. Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, pentru anul 

2022. 

Art. 3. Președintele Consiliul Județean Botoșani, prin Direcțiile de specialitate din aparatul 

propriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                    PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina-Elena FEDEROVICI             Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. 29 din 04.02.2022 


