
 

                                                                                                                        

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 privind 

aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a 

acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2022, 

 urmare solicitării ADR Nord-Est înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19.585 

din 19.10.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 19864 din 24.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin 

la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau 

drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 19865 din 24.10.2022 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și 

Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe; 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

istorice şi 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 Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1 - Întărirea 

capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea 

informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de 

proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență 

orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv 

instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI; 

- prevederile contractului de finanțare nr. 1.1.152 din 14.07.2021, Anexa 1 - Condiții specifice, 

art. 23 și art. 24; 

- prevederile art. 12 alin. (2) ale O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. d) și l), alin. (7) 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 modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 18.01.2021 privind 

aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 



agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru 

realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-

economice în cuantum de 2.132.300,47 lei, inclusiv TVA, după cum urmează: 

- 1.577.658,13 lei pentru proiectul Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 

282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate 

directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova; 

- 554.642,34 lei pentru proiectul Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a 

infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai 

Eminescu din județul Botoșani.” 

Art. 2 Se modifică art. 5 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 

18.01.2021 privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat 

pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, și va avea următorul cuprins:  

„Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, în sumă de 42.646,01 

lei, reprezentând cofinanțarea, în procent de 2% din valoarea cheltuielilor pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice, după cum urmează: 

- 31.553,16 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectului Modernizarea infrastructurii rutiere de drum 

județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu 

conectivitate  directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova; 

- 11.092,85 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectului Modernizarea, extinderea și valorificarea 

durabilă a  patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a 

infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești.” 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 

privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de 

parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                     PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ: 

          Doina-Elena  FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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Botoșani, 

Nr. 223 din 31.10.2022 


