
 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 

31.03.2022 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 02.09.2022 

urmare Solicitării de clarificare nr. 1.898/31.08.2022 primită din partea Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

16.183/01.09.2022 

analizând Referatul de aprobare nr. 16234 din 01.09.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 79 din 31.03.2022, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16236 din 01.09.2022 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 – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și 

Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. e), 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 (1) Se modifică și se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 79 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea 

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

va avea următorul cuprins: 

„(1) Se aprobă Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Nota de fundamentare a investiției propusă a fi realizată prin proiect, 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 31.03.2022 se înlocuiește cu 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 31.03.2022, 

rămân neschimbate. 

Art. 3 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 

 

Botoşani,  

Nr. 181 din 02.09.2022 

 



 
ANEXA nr. 1 

la HCJ nr. 181 din  02.09.2022 
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DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI  

PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT 
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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;  
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- realizează analize, rapoarte comparative pe diferite perioade de timp pentru evaluarea 

programelor de dezvoltare propuse;  

- 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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NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI 

PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI 

PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT 
 

 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul 

Local, Investiția I.4 Elaborarea/ actualizarea în format GIS a 

documentelor de amenajare  a teritoriului și de planificare urbană 

 

Titlu apel proiect 

PNRR/2022/C10 

Actualizarea Planului 

de Amenajarea 

Teritoriului Județean 

Botoșani și 

transpunerea în 

format GIS 

1. 

Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, 

etc.) 

➢ 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.  

➢ Documentația de amenajare a teritoriului (P.A.T.J.) însoţită de avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, avizul Unic emis 

de Arhitectul șef al judetului Botoșani precum și de alte avize ale 

Organismelor centrale şi teritoriale interesate a fost aprobată de către 

Consiliul Județean Botoșani prin hotărârea H.C.J. nr. 29 din 

28.03.2013. Prin această hotarâre a fost aprobat termenul de 

valabilitate al documentației de amenajare a teritoriului (P.A.T.J.) de 

10 ani 

 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică 

➢ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani își încheie 

termenul de valabilitate în 2023, fiind astfel 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; 

➢ Actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean Botoșani 

va presupune și o corelare între prevederile actelor normative 

adoptate ulterior aprobării acestuia, noile documente europene în 

domeniu, prevederile secțiunilor Planului de Amenajare a 

Teritoriului Național (P.A.T.N.), Master Planul General de Transport 

al României pentru perioada 2021-2030 (Hotărârea nr. 1312/2021 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru 

aprobarea documentului strategic Master Planul General de 

Transport al României ), Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 

2021-2027, Strategia de dezvoltare durabilă a județului Botoșani 

pentru perioada 2021-2027 (aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Botoșani nr. 213/27 octombrie 2021), programele de 

guvernare sectoriale și alte strategii sectoriale aprobate de Consiliul 

Judeţean Botoșani.   

➢ Adaptarea documentaţiei P.A.T.J. la prevederile actelor normative 

emise ulterior aprobării ei, precum si la noile documente europene în 

domeniu; 

➢ Includerea în prevederile P.A.T.J. a unor domenii - ţintă potrivit 

obligaţiilor survenite după integrarea României în spaţiul Uniunii 

Europene, precum: peisajul, protecţia mediului, măsuri privind 

zonele expuse la riscuri, cooperarea 

➢ Evidenţierea noilor probleme si disfuncţionalităţi survenite din 

 

 



teritoriu si prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau 

înlăturarea efectelor negative ale acestora; 

➢ Introducerea modificărilor legate de infrastructura de transport 

(centurile pentru devierea traficului greu din zona municipiilor) 

➢ Introducerea modificărilor legate de infrastructura tehnico-edilitară și 

de gospodărie comunală 

➢ Transpunerea în format GIS a PATJ este necesară în condițiile 

digitalizării activității aplicantului și pentru conectarea altor instituții 

publice care oferă servicii cetățenilor  

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 

➢ Master Planul privind gestionarea deșeurilor 2007-2037 județului 

Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

nr.101/30.09.2008 

➢ Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Botoșani - 

2020-2025 

➢ Strategia de dezvoltare economică și socială a Judeţului Botoșani pe 

perioada 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Botoșani nr. 213/27.10.2021 

➢ Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a 

Registrului agricol și a altor activități specifice, în județul Botoșani, 

proiect realizat prin POS CCE 2007-2013 

➢ Planurile urbanistice generale și planurile urbanistice zonale aprobate 

la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Botoșani 

➢ Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiul Botoșani  

➢ Administrație modernă în sprijinul cetățenilor, proiect implementat 

de Consiliul Județean Botoșani în cadrul POCA 2014-2020 

 

4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local 

➢ Regiunea NORD – EST – AXA Rutieră Strategică 2: BOTOŞANI – 

IAŞI 

➢ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre 

localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți 

Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu 

Republica Moldova 

 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare  

➢ JUDEȚUL BOTOȘANI prin Consiliul Județean Botoșani aplică, în 

cadrul PNRR componenta C5 - Valul Renovării, pentru 

infrastructura de sănătate - eficientizare energetică și infrastructura 

edilitară - consolidare seismică, în scopul tranziției către clădiri verzi 

și inteligente. 

 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții 

➢ Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea urbană și 

rurală prin utilizarea unor soluții digitale pentru o planificare 

teritorială îmbunătățită 

➢ Prin actualizarea Planului de amenajare a teritoriului județean 

Botoșani se vor respecta principiile directoare privind dezvoltarea 

teritorială durabilă după cum urmează: 

  - Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari   

    socio-economice echilibrate si prin creșterea competitivitătii; 

- Promovarea dezvoltarii functiunilor urbane si dezvoltarea     

  relatiilor urban-rural; 

- Promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate; 

- Facilitarea accesului la informatie si cunoastere; 

- Reducerea agresiunii asupra mediului; 

- Valorificarea si protejarea resurselor si a patrimoniului natural; 

- Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare; 

- Dezvoltarea resurselor energetice concomitant cu asigurarea  

  securitatii; 

 



- Promovarea unui turism de calitate si durabil; 

- Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale. 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor 

➢ Actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului 

Județean Botoșani va respecta  prevederile 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, documentația de amenajare a teritoriului va fi 

structurată după cum urmează:  

➢ partea 1:  

➢ analiza situaţiei existente;  

➢ identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu 

evidenţierea  

➢ problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor;  

➢ identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural;  

➢ partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general;  

➢ partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a judeţului;  

➢ 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.  

 

 

 

8. Descrierea procesului de implementare 

➢ Actualizarea documentației Planul de Amenajare a Teritoriului 

Județean Botoșani va respecta  prevederile art. 21 din Normele 

metodolologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul aprobate prin Ordinul nr. 233/26 februarie 

2016 referitoare la etapele procesului de elaborare a documentațiilor 

de amenajare a teritoriului după cum urmează: 

➢ iniţierea achiziției serviciilor de elaborare a documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului;   

➢ contractarea elaborării documentaţiei în condiţiile legii;   

➢ elaborarea studiilor de fundamentare;   

➢ elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;   

➢ elaborarea formei preliminare a documentaţiei de amenajare a 

teritoriului sau de urbanism;   

➢ obţinerea de avize şi/sau acorduri;   

➢ redactarea finală a documentaţiei de amenajare a teritoriului cu 

introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri și 

transpunerea în format GIS;   

➢ aprobarea propunerii de documentaţie de amenajare a teritoriului 

sau de urbanism de către autoritatea administraţiei publice locale 

competente;   

➢ asigurarea caracterului public al documentaţiei de amenajare a 

teritoriului sau de urbanism aprobate, conform legii (Informarea 

şi consultarea populaţiei se realizează potrivit cap. IV secţiunea a 

6-a din Lege şi Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 

2.701/2010, cu modificările ulterioare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alte informații  

 

 


