
 

      

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Proiectului „Reușim împreună”  

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 22.12.2021, 

 urmare adresei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani nr. 372 din 

02.12.2021 prin care se solicită aprobarea Proiectului „Reușim împreună”, 

analizând Referatul de aprobare nr. 22378 din 15.12.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„Reușim împreună”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 22379 din 15.12.2021 al Direcției 

Dezvoltare şi Promovare și  Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

activități social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

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

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

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) 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 aprobă proiectul „Reușim împreună”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin 

Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului, în sumă de 92.392 euro (respectiv 456.970,83 

lei, calculat la cursul InforEuro din luna octombrie 2021 de 4,946 lei/euro), din care: valoare totală 

eligibilă de 92.392 euro și valoare totală neeligibilă în cuantum de 0 euro. 

Art. 3 Se împuternicește directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Botoșani să semneze toate actele necesare implementării proiectului. 

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

specialitate, și directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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