
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului   

" Caravana Creștem împreună cu povești" 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2022, 

urmare adresei nr. 19.891/24.10.2022 a Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de 

Aramă, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20021 din 25.10.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind aprobarea Acordului de co-finanțare între U.A.T. Județul Botoșani și 

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă, în vederea cofinanțării proiectului 

 "Caravana Creștem împreună cu povești"  ce va fi depus spre finanțare la Administrația 

Fondului Cultural Național, în cadrul apelului 1 Investiția I5, PNRR, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr.20022 din 25.10.2022 al Direcţiei Dezvoltare şi 

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

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare,  parteneriate și fonduri 

europene, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement 

- Ghidul solicitantului privind Apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de 

educație prin cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență Pilonul IV. 

Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură Investiția 5. I: Creșterea 

accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. d), alin. (7) lit. a) şi 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 Acordul de co-finanțare între Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociaţia 

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă, în vederea cofinanţării proiectului "Caravana 

Creștem împreună cu povești", cu suma de 21.398,50 lei. 

Art. 2 Suma de 21.398,50 lei necesară co-finanțării minime, echivalentă cu 10 % din valoarea 

totală a proiectului va fi asigurată de autoritatea județeană și se va suporta din bugetul propriu 

județean pe anul 2023. 

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului se vor asigura din bugetul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă. 

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de 

co-finanțare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 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. 229 din 31.10.2022 
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la Hotărârea nr. 229 din  31.10.2022 
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ACORD DE CO-FINANȚARE  

Între Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de 

Aramă , în vederea cofinanţării proiectului 

"Caravana Creștem împreună cu povești" 
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           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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ACORD CO-FINANȚARE 

 

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1-3, din municipiul 

Botoșani, județul Botoșani, cod fiscal 3372955,  email: consiliu@cjbotosani.ro, tel. 

0231/514712, fax: 0231/515020, adresă de e-mail consiliu@cjbotosani.ro, reprezentată 

de Doina-Elena FEDEROVICI, în calitate de președinte, denumită în continuare 

Autoritate locală  

și  

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă, cu sediul în localitatea 

Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, cod fiscal 35216148, tel. 

0741094894 ,  adresă de e-mail galcodriidearama@gmail.com  reprezentat(ă) de Sorin-

Marian GÎNGĂ, în calitate de președinte, denumit în continuare organizator, 

 

încheie un acord de finanțare în vederea realizării proiectului : Caravana "Creștem 

împreună cu povești" depus spre finanțare la AFCN, în cadrul apelului 1 Investiția I5, 

PNRR. 

 

1. Obiectul acordului de co-finanțare  

 

Prezentul acord stabileşte modalitățile de acordare a co-finanțării în vederea realizării 

şi desfăşurării proiectului/programului cultural în perioada  1.04.2023 - 30.06.2024 în 

localitatea Ipotești, orașul Bucecea, comuna Brăești, comuna Corlăteni, comuna 

Dimăcheni, comuna Nicșeni, comuna Roma, comuna Știubieni, comuna Văculești, 

comuna Vorniceni, județul Botoșani. 

 

2. Obligațiile părților:  

 

2.1. Autoritatea locală se obligă:  

a) să acorde o co-finanțare în valoare de 21.398,50 lei în cazul în care proiectul/ 

programul cultural care face obiectul prezentului acord de finanțare este declarat 

câștigător în cadrul apelului de finanțare 1 Investiția I5, PNRR; 

b) să încheie un contract de finanțare cu organizatorul, în cazul în care proiectul este 

declarat câștigător, pâna la data începerii proiectului și să aloce suma prevăzută până 

cel mai târziu la încheierea ultimei activități din cadrul proiectului.  

 

2.2. Organizatorul Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă se obligă:  

a) să implementeze proiectul/programul cultural care face obiectul prezentului acord 

de co-finanțare în cazul în care este declarat câștigător în cadrul apelului de finanțare 

1 Investiția I5, PNRR, conform planului de activități asumat în cererea de finanțare; 

b) să menționeze numele şi calitatea autorității locale în toate interviurile scrise şi în 

format video și audio acordate în legătură cu proiectul cultural care face obiectul co-

finanțării; 
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c) să se asigure că în spațiile în care se derulează activitățile din cadrul proiectului 

cultural, mai cu seamă în cazul celora care presupun prezența unui public mai mare de 

50 de persoane, sunt respectate toate normele legale PSI, protecția muncii și de 

protecție și prezervare a mediului; 

d) să depună la Consiliul Județean Botoșani Raport trimestrial financiar și de progres al 

activităților proiectului, în vederea justificării co-finanțării acordate. 

3. Semnatarii acordului consimt la respectarea principiilor de bună practică, la 

informarea permanentă reciprocă și își asumă că sunt în cunoștință de cauză privind 

rezilierea contractului de finanțare din PNRR în cazul în care nu sunt respectate 

obligațiile prevăzute în prezentul acord de co-finanțare.  

 

Autoritate locală          Organizator 

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI                        Asociaţia Grupul de Acțiune Locală (GAL)  

                                                                Codrii de Aramă 

 

Reprezentant legal,                                  Reprezentant legal, 

Președinte,                   Președinte, 

Doina-Elena FEDEROVICI                    Sorin-Marian GÎNGĂ 

 

Direcția Buget-Finanțe,  

Director executiv - Magda DIDII  

 

Control financiar preventiv, 

Laurențiu BLEZNEAC 

 

 

 

Direcția Dezvoltare și Promovare, 

Director executiv – Otilia MORUZ 

 

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală 

Director executiv - Amalia MARIAN 

 

 

Data                                                Data 

 

 


