
                                                                                           
                                

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12.10.2020, 

 urmare a Solicitării primite de la Direcția de Drumuri a Regiunii Cernăuți (Ucraina), lider 

de proiect, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13680 din 07.10.2020, privind 

demararea procesului de contractare în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020,  

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”  și a cheltuielilor legate de 

proiect, având  nr. 13839 din 08.10.2020 

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, având  nr. 13840 din 08.10.2020 

- 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, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Proiecte HARD, Obiectivul 

Tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi 

sistemelor comune de transport Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier şi instrumentelor TIC; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. l) 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 “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Comun România - Ucraina 2014 - 2020, Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier şi instrumentelor TIC. 

Art. 2 Se aprobă contribuția proprie ce revine UAT Județul Botoșani din costurile eligibile 

aferente Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între 

România și Ucraina”,  în valoare de 4.820 euro, reprezentând 0,23 % din valoarea totală eligibilă 

a proiectului, sumă ce va fi asigurată din bugetul propriu județean în anul 2021. 



Art. 3 Sumele ce revin UAT Județul Botoșani reprezentând cheltuieli neeligibile, precum şi 

alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere 

pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Județului Botoșani. 

Art. 4 Se împuternicește domnul Costică MACALEȚI, Președintele Consiliului Județean 

Botoșani, să semneze Acordul de parteneriat și toate actele necesare în numele Județului Botoșani- 

Consiliul Județean Botoșani. 

Art. 5 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

    COSTICĂ MACALEŢI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 128 din 12.10.2020 


