
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din 

strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 271 din 22.12.2021 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.06.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 11386 din 21.06.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Botoşani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 de aprobare a Proiectului „Modernizare, 

extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 

121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11387 din 21.06.2022 al Direcţiei 

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

Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean 

Botoșani, 

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

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019 și Actul 

Adițional nr. 1, Anexa 1- Condiții specifice, Secțiunea I, Art. 8 Completarea Condițiilor generale cu 

privire la modificarea contractului de finanțare și în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și cu Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în 

vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de 

achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 

2014-2020,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. c) 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 modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021, 

după cum urmează:  



„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” în cuantum de 11.530.558,21 lei (inclusiv 

TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală de 

4.891.057,23 lei (inclusiv TVA) din bugetul Consiliului Județean Botoșani, din care: 

a) 4.755.557,21 lei (inclusiv TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului  

b) 135.500,02 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 

(inclusiv TVA) ”. 
 

Art. 2. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile vor fi incluse în bugetul 

județean aferent anului 2022. 

Art. 3. Se aprobă valoarea cheltuielilor cu care se ajustează contractul de lucrări nr. 2.538 din 

10.02.2021, care este în sumă de 404.239,15 lei fără TVA, respectiv 481.044,59 lei cu TVA inclus. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada 

Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

      PREȘEDINTE,                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Doina Elena FEDEROVICI               Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 
Nr. 138 din 27.06.2022 


