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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului „Centrul Cuttural Transfrontatier Mttltietnic" i a
cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Botoani, întrunit în sedintă ordinară Ja data de 19.12.2019,
urmare adreselor Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu" Botoani nr. 1799 din 04.12.2019
i 1804 din 05.12.2019, precum i a Notificărilor nr. 528 din 27.11.2019 privind selectarea pentru
atribuirea unui contract în cadrul Programului Operaţional Comun România-Moldova 2014-2020 i
nr. 359 din 02.12.2019 privind documentele necesare încheierii contractului, primite de Ja Biroul
Regional de Cooperare Transfrontalieră Iai,
analizând Referatul de aprobare al PreedinteIui Consiliului Judeţean Botoani referitor Ia
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului Centrtit Ctitttimt Transfroiiratier
Multiet;?ic" i a cheltuielilor legate de proiect, nr. 18902 din 10.12.2019,
având îu vedere: Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare,
Direcţiei Buget-Finanţe i Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, nr. 18903 din
10.12.2019,
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
50Ff, Obiectivul Tematic 3
Promovarea culturii Jocale i protejarea patrimoniului istoric,
Prioritatea 2.1 Promovarea i conservarea patrimoniului cultural i istoric,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) ş e), alin. (5) ]it. d), alin. (7) lit. a) ş art. 196 alin. (1) Iit.
a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă proiectul Centrut Cuttctmt Transfrontatier Muttietnic în vederea
finanţării acestuia fn cadrul Programului Operaţional Comun România Moldova 2014- 2020,
Prioritatea 2.1 Promovarea ş conservarea patrimoniului cultural ş istoric, Cod de referinţă
2SOFľ/2. 1/70.
•‚
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Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului Centnct Cuttural Tra;zsfrontatier Multietnic",
în cuantum de 90.739 euro, din care valoare totală eligibilă 90.739 euro ş valoare totală neeligibilă
0 euro.
„

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie ce revine Consiliului Judeţean Botoani, prin Biblioteca
Judeţeană „Mihai Eminescu" Botosani, din costurile eligibile aferente Proiectului Centntt Cultural
„

Transfrontatier Multietnic", în vałoare de 5.816 euro, reprezentând 6,41% din valoarea totală
eligibilă a proiectului, Suma va fi asigurată, din bugetul propriu judeţean, pe parcursul
implementării proiectului (18 Iuni).

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, precum şi alte cheltuieli necesare pentru
implementarea proiectului „Centnct Cutturat Transfrontatier Muttietnic" în condiţii optime, se vor
asigura din bugetul propriu aI Judeţului Botoani, pe parcursul implementării proiectului (1 8 luni).
Art. 5 Se împutemícete directorul Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu" Botoani să
semneze toate actele necesare şi contractu] de finanţare.
Art. 6 PreedinteIe Consiliului Judeţean Botoani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, i directorul Bibłiotecii Judeţene „Mihai Eminescu" Botoani vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ:

Costică MA CA LEŢI

SECRETAR GENERAI/ AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică B1ţIENARIU
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din 19.12.2019
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