
 
                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean 

Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 6280 din 30.03.2022  al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani privind necesitatea aprobării proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului 

Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 6281 din 30.03.2022 al Direcţiei 

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

Direcției Arhitect Șef 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism 

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

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

în conformitate cu prevederile art. 241 și art. 42 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ghidului 

specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în 

cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. e  și 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 proiectul „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean 

Botoșani și transpunerea în format GIS” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și reziliență, Componenta C10 - Fondul local, investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiecte 

PNRR/2022/C10. 

Art. 2 Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform 

Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă totală de 1.166.679,90 lei, la 

care se adaugă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în sumă de 221.669,18 lei. 

Art. 4 Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Botoșani a tuturor cheltuielilor 

neeligibile care asigură implementarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului 

Județean Botoșani și transpunerea în format GIS”, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile 

solicitate în etapa de implementare. 

Art. 5 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate 

documentele necesare depunerii proiectului și contractul de finanțare. 

Art. 6 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 
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DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI  

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J)  este o documentație cu caracter director 

ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, culturală și 

instituțională a județului, elaborat de către autoritățile judeţene pentru teritoriul pe care îl gestionează. 

Prevederile P.A.T.J. devin obligatorii pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism pe 

care le detaliază (P.A.T.Z, PUG, PUZ). Acesta se corelează cu Planul de Amenajare a Teritoriului 

Național (P.A.T.N.), Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional (P.A.T.Z.R.) și alte 

documentații de amenajare a teritoriului, cu strategiile și programele de guvernare sectoriale, respectiv 

cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate, precum și cu alte programe de dezvoltare.  

  Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani a fost elaborat de către Universitatea 

de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting 

Bucureşti și aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani nr. 29 din 28.03.2013.  

            Actualizarea documentației se înscrie în demersurile Consiliului Județean Botoșani de 

îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activităţii în acest domeniu la nivel 

județean și al elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului judeţean, în conformitate cu 

art. 173 alin. 3. lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare.  

  Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul „fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului județean și să îl 

reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de dezvoltare ale 

județului”.  

  Potrivit prevederilor art. 29 alin. 2 şi art. 31 alin. 2 din Normele metodolologice de aplicare a 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul aprobate prin Ordinul nr. 233/26 

februarie 2016 „planul de amenajare a teritoriului județean (PATJ) are valabilitatea stabilită prin 

hotărâre a consiliului județean conform dispoziţiilor legale, dar trebuie actualizat în concordanţă cu 

politicile și programele de dezvoltare ale județului și cu modificările de legislaţie, la o perioadă de 5-

10 ani”.  

  Dat fiind faptul că, la începutul anului 2023 se încheie termenul de valabilitate a Planului 

de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani, este necesară elaborarea unei noi documentații de 

planificare teritorială la nivelul județului care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice locale și 

inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și comunităţilor locale.  

  Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor 

de urbanism aprobate prin Ordinul nr. 233/26 februarie 2016, Planul de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean (PATJ) este structurat după cum urmează:  

a) partea 1:  

- analiza situaţiei existente;  

- identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea                           

problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor;  

- identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural;  

b) partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general;  

c) partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului;  

d) partea a 4-a: planul de acţiune pentru implementarea prevederilor planului - politici 

publice teritoriale, programe şi proiecte.  

   Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) va include o baza de date geospaţială 

realizată în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970.  

Rolul Sistemelor Informaţionale Geografice (GIS) în cadrul planurilor de amenajare a 

teritoriului este următorul:  

- creează o bază de date specifică amenajării teritoriului;  

- realizează analize, rapoarte comparative pe diferite perioade de timp pentru evaluarea 

programelor de dezvoltare propuse;  
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- stabilesc priorităţile de alocare a fondurilor pe baza analizelor efectuate şi pe baza unor 

metode matematice statistice;  

- localizează cu precizie investiţiile prioritare pe baza unor criterii corect stabilite şi pe baza 

analizelor la nivelul sistemului de indicatori. 

               Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani și transpunerea în format 

GIS presupune următoarele activități:  

             - elaborarea studiilor de fundamentare premergătoare documentațiilor de amenajarea 

teritoriului; 

             - elaborarea propriu-zisă a documentației în format GIS (piese scrise și desenate); 

             - întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor. 

    Fundamentarea propunerilor din cadrul documentației de actualizare a PATJ se va realiza pe 

baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate prin care se efectuează analize și 

propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și localităților, pe domenii. Acestea vor prezenta 

concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maxim 3 ani  față de data elaborării. 

Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de 

acestea nu și-au pierdut valabilitatea.  

  După specificul lor, studiile de fundamentare sunt:  

a) Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia teritoriului și a localităţilor, 

caracteristicile acestora și propuneri de dezvoltare în domeniul realizat;  

b) Studii de fundamentare cu caracter prospectiv, care reprezintă elaborarea unor prognoze, 

scenarii sau alternative pentru diferite domenii sectoriale, privind evoluția populației, evoluția 

activităților, evoluția mișcării în teritoriu, reconversia forței de muncă, etc. 

Toate concluziile studiilor de fundamentare se vor corela astfel încât elaboratorul 

documentației de actualizare a Planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani să genereze o 

concepție unitară de amenajare a teritoriului, de dezvoltare durabilă și competitivă a judetului 

Botoșani, în conformitate cu art. 20 alin. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism aprobate prin Ordinul nr. 233/26 februarie 2016.   

Conform prevederilor art. 22 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism aprobate prin Ordinul nr. 233/26 februarie 2016, avizele și acordurile cu privire la Planul 

de amenajare a teritoriului județean Botoșani se emit în scopul realizării concordanței dintre 

propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare și strategiile sectoriale la nivel 

național, regional, județean și local, precum și cu prevederile legale în vigoare.  

Aprobarea documentației de actualizare a Planului de amenajare a teritoriului județean 

Botoșani se va face după obținerea avizelor și acordurilor necesare stabilite cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și domeniile 

conexe, în concordanță cu specificul teritoriului care face obiectul documentației de amenajare a 

teritoriului. 
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