
 
                                                          PROIECT 

Nr. 15 din 20.01.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.395,925 euro, din bugetul propriu judeţean, 

pentru anul 2023 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de __ ianuarie 2023, 

urmare adresei nr. 1658 din 16.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

EURONEST– Iaşi, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1300 din 20.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind necesitatea achitării cotizaţiei Judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară EURONEST Iaşi, în sumă de 27.395,925 euro din bugetul propriu judeţean, pentru 

anul 2023,  

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

Buget-Finanțe nr. 1301 din 20.01.2023, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

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

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 70 din 30.08.2007, 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Botoşani, în calitate de membru fondator la 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Hotărârii Consiliului Judeţean 

Botoşani nr. 107 din 21.11.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului A.D.I. 

EURONEST şi Hotărârii nr. 10 din 15.12.2022 a Adunării Generale a  Asociaților EURONEST, 

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 plata către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Iaşi a 

sumei de 27.395,925 euro, corespunzătoare sumei de 0,075 euro/locuitor, reprezentând cotizaţia 

pentru anul 2023, ce revine Județului Botoşani, în calitate de membru fondator. 

Art.2 Suma prevăzută la art. 1 va fi achitată integral sau în tranşe, la cursul BNR din ziua 

plății, din bugetul propriu județean, pentru anul 2023. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2023 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE și PROMOVARE                        DIRECŢIA BUGET-FINANŢE 

 Nr.   1301  din  20.01.2022 

 

  
VIZAT,                                                                                                         

                                                                                                                      ADMINISTRATOR PUBLIC,  

                                                       Cristian NISTOR                                                                                                       

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (A.D.I.E.) a fost înființată în anul 2007 

prin aprobarea de către cele șase județe membre ale Regiunii de Dezvoltare Nord Est a Acordului de 

Asociere și prin Hotărârea nr. 16 din 30 iulie 2007 a Consiliului de Dezvoltare Regională Nord Est. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fost creată în baza Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001 în vederea realizării unor proiecte de interes regional, în beneficiul tuturor 

membrilor fondatori: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. 

Inițial, activitatea A.D.I. EURONEST s-a focalizat pe accesarea fondurilor europene alocate 

prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul Major de Intervenție 3.3. – 

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, 

implementând 4 proiecte pentru achiziția echipamentelor specifice situațiilor de urgență. 

Ulterior, EURONEST a implementat proiectul „Programe de studii flexibile și competitive 

pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, derulat prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și proiectul ”Creșterea competitivității 

Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub și stimularea interacțiunilor dintre membri 

pentru dezvoltarea de produse și servicii de înaltă tehnologie”, în cadrul Programul Operațional 

Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013.  

Pentru perioada 2014-2020 au fost implementate proiectele:  

- ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la 

comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului și Start Up Yourself – prin Programul 

Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.7: 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană; 

- O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare și Parteneriat activ pentru 

calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava și PACT – 

Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și 

Suceava – prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apel: 

Școala pentru toți, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 și 6.6; 

- Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor  de utilitate publică prin entități 

asociative de tip inter-comunitar și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare 

sustenabilă a comunităților - prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară: 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Creșterea capacitații 

ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea: Dezvoltarea 

și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. 



În anul 2022, a continuat implementarea a 2 proiecte prin Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova ENI 2014-2020: 

- Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune în situații de urgență în zona 

transfrontalieră, cod 2SOFT / 4.2 / 146, Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranței 

și securității, Prioritatea 4.2, 4.2.1 Riscuri reduse pentru dezastre naturale sau provocate de om și 

sisteme comune mai bune de gestionare a situațiilor de urgență în zona eligibilă. Proiectul s-a adresat 

unui număr de 11 S.V.S.U. din județele Botoșani (respectiv: Coțușca, Românești și Ștefănești), Iași și 

Vaslui.   

-  Îmbunătățirea capacităților de comunicații bazate pe TIC în zona transfrontalieră Nord-Estul 

României – Republica Moldova, Cod – 1HARD/3.1/95, Obiectivul tematic 7 — Îmbunătățirea 

accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport, 

Prioritatea 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii de transport și a infrastructurii TIC transfrontaliere. 

În data de 23 decembrie 2022 ADI EURONEST a depus, în calitate de partener, 5 proiecte în 

cadrul apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 - 2: Creșterea accesului la cultură în zonele 

defavorizate din punct de vedere cultural, în beneficiul unităților școlare din Șipote (județul Iași), 

Băcești și Bălteni (județ Vaslui), Coțușca (județ Botoșani) și Asău (județul Bacău). 

Județul Botoșani, membru fondator al A.D.I EURONEST, în conformitate cu documentele 

constitutive, contribuie, ca toți ceilalți membri, la finanțarea activității Asociației.  

Prin adresa nr. 1658 din 16.12.2022, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– 

Iaşi ne transmite estimarea valorii cotizației de membru asociat pentru anul 2023. 

Prin Hotărârea nr. 10 din 15.12.2021 a Adunării Generale a Asociaților EURONEST a fost 

aprobat cuantumul cotizației de membru fondator de 0,075 euro/locuitor pentru anul 2022, cuantum 

care se menține și pentru anul 2023. 

Valoarea cotizației este de 27.395,925 euro, corespunzător sumei de 0,075 euro/locuitor, la o 

populație de 365.279 locuitori, fiind luate în calcul datele statistice furnizate de site-ul oficial al 

Institutului Național de Statistică. 

În aceste condiții, se propune aprobarea plății cotizației către A.D.I. EURONEST, în 

cuantumul specificat, la cursul BNR din ziua plății. 

 

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   



 
Nr.  1300 din  20.01.2023 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (A.D.I.E.) a fost înființată în anul 

2007 prin aprobarea de către cele șase județe membre ale Regiunii de Dezvoltare Nord Est a 

Acordului de Asociere și prin Hotărârea nr. 16 din 30 iulie 2007 a Consiliului de Dezvoltare 

Regională Nord Est. Asociația a fost creată în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001 în 

vederea realizării unor proiecte de interes regional, în beneficiul tuturor membrilor fondatori: județele 

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. 

Pentru perioada 2007-2013 activitatea A.D.I. EURONEST s-a focalizat pe accesarea 

fondurilor europene alocate prin Programul Operațional Regional, Axa 3, Domeniul Major de 

Intervenție 3.3. – Îmbunătățirea  dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în 

situații de urgență, implementând patru proiecte pentru achiziția echipamentelor specifice situațiilor 

de urgență. De asemenea, a fost implementat un proiect prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane și un proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice. 

Pentru perioada 2014-2020 s-au implementat prin Programul Operațional Capital Uman 

două proiecte pe Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.7: Creșterea 

ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană și două proiecte pe Axa 

prioritară 6: Educație și competențe, Apel: Școala pentru toți. 

În anul 2023 continuă implementarea, prin Programul Operațional Comun România – 

Republica Moldova ENI 2014-2020, a 2 proiecte pe Obiectivul tematic 8. Provocări comune în 

domeniul siguranței și securității, Prioritatea 4.2 Sprijinirea activităților comune de prevenire a 

dezastrelor provocate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgență (SOFT) și Obiectivul 

tematic 7 — Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și 

sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii de transport și a 

infrastructurii TIC transfrontaliere (HARD). 

În data de 23 decembrie 2022 ADI EURONEST a depus, în calitate de partener, 5 proiecte 

în cadrul apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 - 2: Creșterea accesului la cultură în 

zonele defavorizate din punct de vedere cultural, în beneficiul unităților școlare din Șipote (județul 

Iași), Băcești și Bălteni (județ Vaslui), Coțușca (județ Botoșani) și Asău (județul Bacău). 

Județul Botoșani, membru fondator al A.D.I EURONEST, în conformitate cu documentele 

constitutive, contribuie, ca toți ceilalți membri, la finanţarea activității Asociației.  

Prin adresa nr. 1658 din 16.12.2022, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– 

Iaşi ne transmite estimarea valorii cotizației de membru asociat pentru anul 2023. 

Prin Hotărârea nr. 10 din 15.12.2021 a Adunării Generale a Asociaților EURONEST a fost 

aprobat pentru anul 2022 cuantumul cotizației de membru fondator de 0,075 euro/locuitor, cuantum 

care se menține și pentru anul 2023. 

Valoarea cotizației este de 27.395,925 euro, corespunzător sumei de 0,075 euro/locuitor, la o 

populație de 365.279 locuitori, fiind luate în calcul datele statistice furnizate de site-ul oficial al 

Institutului Național de Statistică. 

Față de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptați proiectul de hotărâre privind 

achitarea cotizației Județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Iași, 

în sumă de 27.395,925 euro din bugetul propriu județean, pentru anul 2023, în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 


