
                   

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 

Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, 

prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului  

 „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, modificată prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.2017 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2022, 

 urmare adresei Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 48874/OI/14.12.2022 - 

Solicitarea de clarificare 31 la Act Adițional nr. 4 la Contractul de finanțare, prin care se solicită 

acordul de parteneriat actualizat în corelare cu bugetul propus și hotărârile de aprobare ale acestuia,   

analizând Referatul de aprobare nr. 24113 din 19.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoșani, 

prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, prin Consiliul 

Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră 

strategică 2: Botoşani - Iaşi”, modificată prin  Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 

07.07.2017, 

având în vedere - Raportul de specialitate comun cu nr. 24114 din 19.12.2022 al Direcţiei 

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

  şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului 

Județean Botoșani, 

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

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 760/24.11.2017, Anexa 1- 

Condiții specifice, Secțiunea I, Art.8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea 

contractului de finanțare, și Actele Adiționale la Contractul de finanțare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. l) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

hotărăşte: 

Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea art. 3 alin. (1) și (2) din anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 își 

mențin aplicabilitatea. 

Art. 2 Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de 

parteneriat actualizat cu modificările aduse prin prezenta hotărâre. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

                        PREŞEDINTE,                   CONTRASEMNEAZĂ: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 
Botoşani,            

Nr. 277 din 21.12.2022 



   

 

 

 

 

 

ANEXA   

la Hotărârea nr. 277 din  21.12.2022 

(nr. pagini =   2    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICARE 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

pentru realizarea proiectului 

”REGIUNEA NORD – EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 
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Art. 3.Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 
Cererea de finanţare: 

Nr. 
crt. 

Activități [1] 
TOTAL 

PROIECT 

Organizația 

Lider de 
Parteneriat/  
Partener 1  

Județul Botoșani 
(lei cu TVA) 

Partener 2  
 
 

Județul Iași  
(lei cu TVA) 

1 

Activitatea de pregătire a proiectului 
(pregătire Cerere de finanţare, 
documentaţie tehnico-economică şi alte 
documente solicitate prin Ghidul 
General, precum şi prin Ghidul 
specific) 

725.271,39 664.854,19 60.417,20 

2 
Activitatea de întocmire a proiectului 
tehnic și verificarea tehnică  

320.338,15 305.558,35 14.779,80 

3. 

Activitatea de pregătire a 
documentaţiilor de achiziţie, precum şi 
încheierea contractelor cu operatorii 
economici  

137.956,70 137.956,70 0.00 

4. Activitate: Execuţia lucrărilor 530.690.790,27 502.983.842,00 27.706.948,27 

5. 
Activitate: Prestarea serviciilor de 
asistenţă tehnică şi supervizare lucrări și 
consultanță management de proiect 

1.798.153,50 1.692.885,72 105.267,78 

8. 
Activitatea de informare şi publicitate 
în cadrul proiectului 

56.525,00 53.359,60 3.165,40 

9. Activitatea de audit financiar 19.278,00 18.198,43 1.079,57 

10. 
Activitate: Comisioane, taxe, cote 
legale care se plătesc pe parcursul 
execuţiei lucrărilor 

4.659.879,61 4.416,863,18 243.016,43 

  TOTAL PROIECT 538,408,192.62 510,273,518.17 28,134,674.45 

      

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului.  

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

U.A.T. JUDEȚUL 
BOTOȘANI, prin Consiliul 
Județean Botoșani 

Lider de parteneriat  

(Partener 1) 

-Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile: 5.930.220.65  lei   
(2 % din valoarea totală eligibilă - lider) 
-Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile: 213.762.491,27  
lei 
-Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 
219.692.711,92 lei  
- Sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră 
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Strategică 2 :Botoșani- Iași” 
- Sume reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale 
proiectului ”Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 2 : Botoșani-
Iași”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pe 
întreaga perioadă de durabilitate a acestuia. 

U.A.T. JUDEȚUL IAȘI, prin 
Consiliul Județean Iași 

(Partener 2) 

-Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile: 348.482,60 lei  
(2% din valoarea totală eligibilă – partener 2) 
-Valoarea contribuției la total  cheltuieli neeligibile: 10.710.547,64 lei 
-Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 11.059.030,24 
 lei 
- Sume reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră 
Strategică 2 :Botoșani- Iași” 
- Sume reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale 
proiectului ”Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 2 : Botoșani-
Iași”, în vederea finanțării acestuia  în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pe 
întreaga perioadă de durabilitate a acestuia. 


