
 

  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de 

Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 18.11.2022, 

 urmare adresei Consiliului Județean Suceava nr. 30.291 din 16.11.2022 înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 21.758 din 16.11.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 21789 din 17.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 21790 din 17.11.2022 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:  
- Dispozițiile art. 4 din O.U.G. nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 

de programare 2021-2027, 1dministr finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 

2014-2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- dispozițiile art.4 alin.(1) lit.c) și ale art.44 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile H.G. nr. 93/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Protocolul de colaborare nr.92/13577/4921/3737/6937/5001/22.02.2022 încheiat între Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., UAT – Județul Suceava, UAT – Județul Botoșani, UAT- 

Municipiul Suceava și UAT – Municipiul Botoșani; 

 în temeiul art.173 alin.(1) lit.e), alin.(7) lit.a), precum și al art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 1dministrative, cu modificările și completările ulterioare, 

, 

h o t ă r ă ş t e: 



Art. 1. Se aprobă proiectul ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de 

Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), 

realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației 

de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani”, în cuantum de 21.192.500,00 lei inclusiv TVA. 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a UAT Județul Botoșani, în sumă de 89.044,12 lei, 

necesară implementării proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de 

Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani”, reprezentând cota parte de 25% din valoarea contribuției de 2% 

din cheltuielile totale eligibile, care sunt în cuantum de 17.808.823,53 lei. 

Art. 4. Se aprobă Acordul de asociere între UAT - Județul Suceava, prin Consiliul Județean 

Suceava, UAT – Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, UAT - Municipiul Suceava prin 

Consiliul Local al Municipiului Suceava și UAT - Municipiul Botoșani prin Consiliul Local al 

Municipiului Botoșani, în vederea achiziționării în comun a serviciilor de ”Elaborare a Studiului de 

Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), 

obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul 

de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se împuternicește doamna Doina-Elena Federovici, Președintele Consiliului Județean 

Botoșani, să semneze, în numele U.A.T. - Județul Botoșani, Acordul de asociere prevăzut la art.4, 

precum și toate documentele necesare promovării, contractării și implementării proiectului. 

Art. 6.  Se desemnează Județul Suceava ca Autoritate contractantă pentru procedura de 

achiziție publică a serviciilor prevăzute în Acordul de asociere, acționând atât în nume propriu, cât și 

în numele și pe seama tuturor părților asociate. 

Art. 7. 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, 

                              Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 235 din 18.11.2022 

 



 

 Anexă la 

     Hotărârea nr. 235 din 18.11.2022 

       (Nr. pagini = 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea achiziționării în comun a serviciilor de ”Elaborare a Studiului de Fezabilitate (S.F.), 

realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației 

de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 

        Doina-Elena FEDEROVICI                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 



   UNITATEA   UNITATEA        UNITATEA                 UNITATEA 

ADMINISTRATIV           ADMINISTRATIV                ADMINISTRATIV                  ADMINISTRATIV 

  TERITORIALĂ               TERITORIALĂ                      TERITORIALĂ                TERITORIALĂ  

JUDEȚUL SUCEAVA          JUDEȚUL BOTOȘANI       MUNICIPIUL SUCEAVA    MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Nr.                /                         Nr.          /                              Nr.                /                       Nr.                / 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea achiziționării în comun a serviciilor de „Elaborare a  Studiului de Fezabilitate (S.F.), 

realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea 

Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic(P.T.) pentru obiectivul de 

investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani” 

 

   

  Părțile: 

 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL SUCEAVA, cu sediul în 

Municipiul Suceava, Strada Ștefan cel Mare nr.36, telefon 0230.222.548, fax 0230.222.839, e-mail: 

contact@cjsuceava.ro, cod fiscal 4244512, cont RO89TREZ59121A433902XXXX deschis la 

Trezoreria Municipiului Suceava, reprezentat prin domnul Gheorghe FLUTUR, Președintele 

Consiliului Județean Suceava, Implementator în cadrul proiectului, în calitate de Lider de asociere și 

Autoritate contractantă desemnată pe de o parte și 

 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în 

Municipiul Botoșani, Strada Piața Revoluției 1-3, telefon 0231.514.712, fax 0231.515.020, e-mail: 

consiliu@cjbotosani.ro, cod fiscal 3372955, cont………………………deschis la ……………..,  

reprezentat prin doamna Doina-Elena FEDEROVICI, Președintele Consiliului Județean Botoșani, 

Implementator în cadrul proiectului, în calitate de asociat, pe de altă parte, 

 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în 

Municipiul Suceava, Bulevardul 1 Mai 5A, telefon 0230.212.696, fax 0230.520.593, e-mail: 

primsv@primariasv.ro, cod fiscal 4244792, cont………………………deschis la …………….., 

reprezentat prin Primar - domnul Ion LUNGU, Implementator în cadrul proiectului, în calitate de 

asociat, pe de altă parte, 

 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI, cu sediul în 

Municipiul Botoșani, Strada Piața Revoluției 1, telefon 0231.502.200, fax 0231.531.595, e-mail: 

primaria@primariabt.ro, cod fiscal 3372882, cont………………………deschis la …………….., 

reprezentat prin Primar - domnul Cosmin Ionuț ANDREI, Implementator în cadrul proiectului, în 

calitate de asociat, pe de altă parte, 

 

având în vedere: 

- Protocolul de colaborare nr. 92/13577/4921/3737/6937/5001/22.02.2022 încheiat între 

C.N.A.I.R., UAT Județul Suceava, UAT Județul Botoșani, UAT Municipiul Suceava, UAT Municipiul 

Botoșani pentru proiectul „Elaborarea  studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 

Autorizația de Construire(P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului 

Tehnic(P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Suceava nr.12 din 03.02.2022, a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.27 din 

04.02.2022, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr.35 din 07.02.2022 și Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.23 din 01.02.2022; 



- Prevederile art. 4 alin. (1) lit.c), ale art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

au convenit încheierea prezentului Acord, în următoarele condiții:  

 

Art. 1. Obiectul acordului de asociere 

Obiectul prezentului Acord îl reprezintă organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică în 

vederea achiziționării, în comun, a serviciilor de ”Elaborare a Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire 

(A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – 

Suceava - Botoșani”, precum și stabilirea contribuției financiare a părților în cadrul proiectului. 

 

Art.2 Durata acordului de asociere 

Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții asociaților și se 

încheie la finalizarea proiectului de investiție.  

 

Art.3.  Drepturile părților 

Fiecare asociat are dreptul să solicite celorlalți asociați furnizarea oricăror informații și documente 

legate de proiect. 

 

 Art.4. Obligațiile părților 

4.1. Obligațiile U.A.T. Județul Suceava 

- în calitate de lider de asociere și autoritate contractantă desemnată, va organiza, va iniția, va desfășura 

și va finaliza procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de „Elaborare a 

Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire 

(P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru 

obiectivul de investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, în numele și pe seama tuturor părților 

asociate; 

- U.A.T. Județul Suceava prin Președintele Consiliului Județean Suceava va semna toate documentele 

necesare inițierii și desfășurării procedurii de achiziție publică pentru achiziționarea serviciilor de 

„Elaborare a Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de 

Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) 

pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani; totodată, va finaliza procedura 

de achiziție publică prin semnarea contractului de servicii în numele și pe seama tuturor părților 

asociate; 

- asigură finanțarea proiectului conform cotei procentuale prevăzută la art. 5.2 din prezentul Acord; 

- păstrează dosarul achiziției în original în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare și eliberează, la cerere, copii ale documentelor din 

dosar tuturor părților asociate; 

- efectuează plata către prestator pe baza documentelor justificative, după virarea contribuției financiare 

a tuturor asociaților în contul Liderului de asociere; 

- va preda documentațiile tehnico – economice realizate în cadrul contractului către C.N.A.I.R. S.A. 

prin Proces verbal de predare – primire. 



 

4.2. Obligațiile U.A.T. Județul Botoșani 

-  acordă sprijinul necesar, constând în furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în 

scopul respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractului de achiziție publică și/sau 

derularea acestuia; 

- asigură finanțarea proiectului conform cotei procentuale prevăzută la art. 5.2 din prezentul Acord și 

virează în contul Liderului de asociere suma în cota procentuală de 25% (din cofinanțarea de 2%) ce-i 

revine acestuia. 

 

4.3. Obligațiile U.A.T. Municipiul Suceava 

- acordă sprijinul necesar, constând în furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în 

scopul respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică și/sau 

derularea acestuia; 

-  asigură finanțarea proiectului conform cotei procentuale prevăzute la art. 5.2 din prezentul Acord și 

virează în contul Liderului de asociere suma în cota procentuală de 25% (din cofinanțarea de 2% ) ce-i 

revine acestuia. 

 

4.4. Obligațiile U.A.T. Municipiul Botoșani 

- acordă sprijinul necesar, constând în furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în 

scopul respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică și/sau 

derularea acestuia; 

-  asigură finanțarea proiectului conform cotei procentuale prevăzute la art. 5.2 din prezentul Acord și 

virează în contul Liderului de asociere suma în cota procentuală de 25% (din cofinanțarea de 2%) ce-i 

revine acestuia. 

 

4.5. Implementarea proiectului va fi asigurată de echipa UIP formată din membrii desemnați prin 

Dispozițiile nr. 233/22.06.2022 și nr. 252/01.07.2022,  emise de Președintele Consiliului Județean 

Suceava. 

 

Art.5. Modalitatea de efectuare a plăților de către membrii asocierii, în cadrul contractului de 

achiziție publică ce va fi încheiat: 

5.1. Suma totală estimată pentru serviciile de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, este de 

21.194.500,00 lei inclusiv TVA reprezentând: 

Etapa I Studiu de fezabilitate ( + studii) SF 7.841.225,00 lei inclusiv TVA 

Etapa II Realizarea documentației tehnice pentru 

Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea 

Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea 

Proiectului Tehnic (P.T.)(inclusiv a Proiectului 

pentru organizare de șantier- P.O.E. și 

verificarea tehnică de calitate a 

documentațiilor) 

11.232.025,00  lei inclusiv TVA 

Etapa III Asistență tehnică din partea Proiectantului pe 

perioada de execuție a lucrărilor 

2.119.250,00 lei inclusiv TVA 

Total  21.192.500 lei inclusiv TVA 

 



5.2. Finanțarea proiectului se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 

(POIM), iar suma de 356.176,47 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă estimată de 

17.808.823,53 lei va fi suportată în procente egale de 25 % de către fiecare dintre părțile prezentului 

Acord, respectiv suma de 89.044,12 lei. 

5.3. Prezenta repartiție de costuri este o estimare, urmând ca totalul sumei alocate de către asociați să 

fie stabilită în urma semnării Contractului de finanțare pentru proiectul „Elaborarea Studiului de 

Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), 

obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de 

investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”. 

Contractul de servicii pentru” Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației 

tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și 

elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7 – Suceava - 

Botoșani” se va semna după încheierea Contractului de Finanțare. 

De asemenea, numai după obținerea finanțării pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de 

investiții Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani  se va da Nota de comandă pentru Asistență Tehnică 

din partea Proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.  

Aceste aspecte se vor menționa în propunerea de contract sub forma unei clauze suspensive. 

 

Art. 6. Răspunderea asociaţilor: 

6.1. Părțile prezentului Acord de asociere răspund în mod solidar de respectarea legislației din domeniul 

achizițiilor publice precum și a cadrului legal accesoriu. 

6.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre părți 

dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în culpă, 

în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor acordului. În cazul în care 

se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul 

de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

   

Art. 7. Notificări 

7.1. Fiecare parte se obligă să informeze în scris celelalte părți asupra oricăror probleme apărute, în 

termen de cel mult două zile de la data la care a luat la cunoştinţă de aceste probleme. Partea astfel 

notificată este obligată să răspundă în scris sau să dea curs rezolvării problemei sesizate în termen de 

cel mult 3 zile. 

7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 

 

Art. 8. Acordul de asociere poate fi modificat numai prin acordul părților, prin act adițional. 

 

Art.9.  Prezentul acord de asociere încetează: 

a) prin ajungere la termen. 

b) prin acordul părților; 

c) prin reziliere, pentru neexecutare a obligațiilor prevăzute la art.4; 

 

Art.10. Forța majoră și cazul fortuit 

10.1.  Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere, în cazul neexecutării parțiale sau totale 

a obligațiilor asumate prin prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile art.1351 din Codul civil. 

10.2. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștința celorlalte 

părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 



10.3.  Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celorlalte 

părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit. 

 

Art.11. Soluţionarea litigiilor 

11.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

prezentului acord de asociere. 

11.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 

o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 

de drept comun competente. 

 

Art.12. Dispoziţii finale 

Prezentul Acord se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.  

Prezentul acord a fost întocmit în 4 exemplare originale, toate având aceeași forță juridică, câte unul 

pentru fiecare parte semnatară. 

 

   UNITATEA             UNITATEA        UNITATEA      UNITATEA 

ADMINISTRATIV         ADMINISTRATIV           ADMINISTRATIV                ADMINISTRATIV 

  TERITORIALĂ           TERITORIALĂ                TERITORIALĂ               TERITORIALĂ  

JUDEȚUL SUCEAVA  JUDEȚUL BOTOȘANI   MUNICIPIUL SUCEAVA  MUNICIPIUL BOTOȘANI 

   

PREȘEDINTE,                PREȘEDINTE,              PRIMAR,                    PRIMAR, 

Gheorghe FLUTUR     Doina-Elena FEDEROVICI             Ion LUNGU       Cosmin Ionuț ANDREI 


