
 
                     PROIECT 

                     Nr. 13 din 22.01.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean pe anul 2020, 

pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași 

şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2020, 
urmare adresei nr. 12485 din 19.12.2019 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra 

Neamţ, 
analizând Referatul de aprobare nr. 990 din 21.01.2020  al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani, privind necesitatea achitării contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu judeţean 

pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Promovare și 

Direcției Buget-Finanțe nr. 991 din 21.01.2020, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

în conformitate cu prevederile Hotărârilor nr. 10 şi 11 din 11 decembrie 2019 ale 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,  

în baza prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/2004, precum şi art. 17 lit. f) din Statutul de Organizare şi Funcţionare a Birourilor de 

Cooperare Transfrontalieră Iaşi şi Suceava, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) 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 achitarea către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra 

Neamţ a sumei de 1.386.000 lei, reprezentând contribuţia financiară a Judeţului Botoşani la Fondul 

de Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, pentru anul 2020. 

Art. 2 Se aprobă achitarea către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași a 

sumei de 125.000 lei, reprezentând contribuţia Judeţului Botoșani, pentru anul 2020. 

Art. 3 Se aprobă achitarea către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava a 

sumei de 125.000 lei, reprezentând contribuția Județului Botoșani, pentru anul 2020. 

Art. 4 Sumele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 vor fi incluse în bugetul propriu judeţean pe anul 

2020. 

Art. 5 Președintele Consiliului Județean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI  Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2020 



 
Nr. 990 din 21.01.2020   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România prevede la art. 7 alin. (4) 

faptul că la Fondul de Dezvoltare Regională contribuția trebuie aprobată anual prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean. 

Prin adresa nr. 12485 din 19.12.2019, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamţ ne comunică faptul că valoarea totală a contribuţiei Judeţului Botoşani la Fondul de 

Dezvoltare Regională pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est nr. 10 din 11 decembrie 2019, este în sumă fixă de 1.386.000 lei.  

Cuantumul contribuţiei Judeţului Botoşani la bugetul Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Iași pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est nr. 11 din 11 decembrie 2019, este de 125.000 lei, iar cuantumul contribuţiei 

Judeţului Botoşani la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru anul 

2020 este de 125.000 lei.  

Prin urmare, propun aprobarea achitării din bugetul judeţului pentru anul 2020 a sumei de 

1.636.000 lei, din care 1.386.000 lei reprezintă contribuţia financiară a Judeţului Botoşani pentru 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, 125.000 lei reprezintă contribuţia 

pentru bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi 125.000 lei reprezintă 

contribuția pentru bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în 

acest scop. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE                        DIRECŢIA BUGET-FINANŢE 

 

Nr. 991 din 21.01.2020   

  

                                                                                                    Vizat,   

 Vicepreședinte, 

                                                                                             Dorin BIRTA  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern prin 

organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi organismele 

regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi, în scopul asigurării 

creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite 

în regiuni de dezvoltare. 

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt: 

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate a 

tuturor zonelor; 

- corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea 

iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-

sociale durabile şi a dezvoltării culturale a acestora; 

- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale transfrontaliere, inclusiv în 

cadrul euroregiunilor. 

Judeţul Botoşani, membru al regiunii de dezvoltare Nord-Est cu sediul la Piatra Neamţ, 

contribuie, ca toţi ceilalţi membri, la Fondul de Dezvoltare Regională.  

Conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 

contribuţia la Fondul de Dezvoltare Regională trebuie aprobată anual prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean. 

Prin adresa nr. 12485 din 19.12.2019, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamţ ne comunică faptul că valoarea totală a contribuţiei Judeţului Botoşani la Fondul de 

Dezvoltare Regională pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est nr. 10 din 11 decembrie 2019, este în sumă fixă de 1.386.000 lei.  

Ținând cont de faptul că județul Botoșani este în aria eligibilă atât în Programul 

Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020, cât și în Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina 2014 – 2020, acesta va achita suma destinată cooperării transfrontaliere 

atât către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, cât și către Biroul Regional de 

Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

Pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, conform Hotărârii nr. 11 din 11 

decembrie 2019 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Judeţul Botoşani trebuie să 

achite, în anul 2020, suma de 125.000 lei, iar pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră 

Suceava, Judeţul Botoşani trebuie să achite, în anul 2020, suma de 125.000 lei. 

În aceste condiţii, se propune aprobarea achitării din bugetul judeţului pentru anul 2020 a 

sumei de 1.636.000 lei, din care 1.386.000 lei reprezintă contribuţia financiară a Judeţului Botoşani 

pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, 125.000 lei reprezintă 

contribuţia pentru bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași şi 125.000 lei 

reprezintă contribuția pentru bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

 



Aceste contribuţii financiare anuale se virează, trimestrial, în contul curent al Agenţiei 

pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, deschis la BRD-GSG Piatra Neamţ, cod IBAN 

RO97BRDE280SV08989202800, sau în contul curent RO21TREZ4915073XXX002554, deschis la 

Trezoreria Piatra Neamţ. 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                      DIRECTOR EXECUTIV, 

                           Otilia MORUZ                                                               Magda DIDII 

 

 


