
 
                        PROIECT 

Nr. 28 din 25.01.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 49.000 lei  din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, 

pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate 

din Municipiul Botoșani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ .01.2023, 

urmare adresei nr. 2455/18.01.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea sumei de 49.000 lei pentru proiectul  „ZUM BT 

PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 1565           

din  25.01.2023 privind necesitatea aprobării sumei de 49.000 lei din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2023, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 1566 din 25.01.2023 comun al Direcţiei 

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

Finanţe, 

- 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 libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) 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 suma de 49.000 lei pentru implementarea proiectului „ZUM BT PLUS – 

Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”. 

Art. 2. (1) Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2023. 

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va recupera de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, din fonduri nerambursabile specifice proiectului și va fi 

pusă la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

Art. 3. Președintele Consiliul Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din aparatul 

propriu, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PRESEDINTE,                  Avizat pentru legalitate, 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI                      Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2023 



 
Nr. 1565 din 25.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 

Consiliul Județean Botoșani a primit din partea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani adresa nr. 2455 din 18.01.2023, prin care solicită aprobarea sumei de 

49.000 lei pentru implementarea proiectului „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru 

comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”. 

Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a semnat în data de 

05.09.2022 Acordul de parteneriat (DGASPC Botoșani reprezintă Partenerul nr. 2 în acest 

document) prin care şi-a exprimat acordul de asociere  în vederea implementării Proiectului ”ZUM 

BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul 

Botoșani” care este aplicat de către UAT Municipiul Botoșani în parteneriat cu DGASPC Botoșani, 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. În data de 07.09.2022 a fost semnat 

Contractul de finanțare nr. POCU/717/5/1/155550 de către Primarul Municipiului Botoșani și 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, având o valoare totală de 3.028.398,40 lei. 

    Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea coeziunii sociale la nivelul 

teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Botoșani prin măsuri integrate socio-

medico-educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată. Numărul 

persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate este de 840. 

 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare  pentru partenerul 

DGASPC Botoșani este de 244.790 lei din care : 

• 232.550,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE (95%); 

• 7.343,70 lei valoare eligibilă nerambursabilă  din bugetul național (3%); 

• 4.895,80 lei valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani (2%). 

 Proiectul se derulează pe o perioadă de 15 luni (08.09.2022 – 07.12.2023). 

Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de rambursare, cheltuielile 

efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de beneficiar înainte de 

solicitarea rambursării.  

 Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită aprobarea pentru exercițiu 

bugetar 2023 a sumei de 49.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor eligibile  proiectului și care se va 

recupera din fonduri nerambursabile prin intermediul cererilor de rambursare, rămânând la 

dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

 

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

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina- Elena FEDEROVICI 
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Direcţia Dezvoltare şi Promovare                    Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală  

 

                                                 Direcția Buget-Finanțe 

 

Nr. 1566 din  25.01.2023 

  

 

                                                                                                          VIZAT, 

                                                                                        ADMINISTRATOR PUBLIC 

                                                                                                                       Cristian NISTOR 

          

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin adresa nr. 2455  din 18.01.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani solicită aprobarea sumei de 49.000 lei pentru implementarea proiectului „ZUM 

BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul 

Botoșani”.  

Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani a semnat în data de 05.09.2022 Acordul de parteneriat (DGASPC Botoșani 

reprezintă Partenerul nr. 2 în acest document) prin care şi-a exprimat acordul de asociere  în vederea 

implementării Proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani” care este aplicat de către UAT Municipiul Botoșani în 

parteneriat cu DGASPC Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență 

Socială Botoșani în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții – 

9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1. 

– Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 

populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC. În data de 07.09.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 

POCU/717/5/1/155550 de către Primarul Municipiului Botoșani și Ministrul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, având o valoare totală de 3.028.398,40 lei. 

    Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea coeziunii sociale la nivelul 

teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Botoșani prin măsuri integrate socio-

medico-educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată. Numărul 

persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate este de 840. 

 Proiectul se derulează pe o perioadă de 15 luni ( 08.09.2022 – 07.12.2023). 

 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare pentru partenerul 

DGASPC Botoșani este de 244.790 lei din care : 

• 232.550,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE (95%); 

• 7.343,70 lei valoare eligibilă nerambursabilă  din bugetul național (3%); 
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• 4.895,80 lei valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani (2%). 

 Bugetul alocat proiectului în valoare de 244.790 lei conform Cererii de finanțare, include 

următoarele categorii de cheltuieli eligibile: 

• cheltuieli salariale = 207.900 lei ; 

• cheltuieli cu achiziția de  materiale consumabile ( papetărie, birotică, etc.) = 1.547,00 lei; 

• cheltuieli cu achiziția de materiale necesare pentru activități = 19.992,00 lei; 

• cheltuieli cu achiziția de echipamente de tip FEDR  = 15.351, 00 lei; 

 Menționăm că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.180/02.09.2022 s-a aprobat 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, în valoare de 4.895,80 lei.      

 Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de rambursare, cheltuielile 

efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de beneficiar înainte de 

solicitarea rambursării.  

 Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită aprobarea pentru exercițiu 

bugetar 2023 a sumei de 49.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor eligibile  proiectului și care se va 

recupera din fonduri nerambursabile prin intermediul cererilor de rambursare, rămânând la 

dispoziția Consiliului Județean Botoșani. 

  

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,           Director executiv, 

Otilia  MORUZ                      Amalia MARIAN                Magda DIDII 

 


