
   

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 181 din 31.10.2019 

privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.09.2020, 

 urmare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.116 din 27.08.2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire teren de sport 

multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina), în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la 

adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de 

proiect,  nr.12578 din 17.09.2020. 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare,  

Direcției Buget-Finanțe, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcţiei Investiţii şi 

Achiziţii Publice, nr. 12579 din 17.09.2020, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 

socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului -Apelul 2 de proiecte - Proiecte 

SOFT, Obiectivul Tematic 2- Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, 

Prioritatea 1.1- Cooperare instituţională în domeniul educaţiei pentru creşterea accesului la educaţie 

şi a calităţii educaţiei; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) 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 modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.181 din 31.10.2019, după cum urmează:  



„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul 

Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în cuantum de 280.081 euro, din 

care valoare totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 25.314 euro.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 

31.10.2019 rămân neschimbate. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

 Costică MACALEȚI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 125 din 24.09.2020 


