
 
                                Proiect                                                                                 

                 Nr. 30 din 01.02.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 25.000 de lei,  din bugetul propriu județean pentru anul 2022, 

 pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din 

cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul 

Botoşani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de __ februarie 2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2207 din 01.02.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind  aprobarea sumei de 25.000 de lei,  din bugetul propriu județean pentru 

anul 2022, pentru proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe 

ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul 

Botoşani” 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2208 din 01.02.2022 al Direcţiei 

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

Finanţe,  

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

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

europene, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. d) 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 25.000 de lei, fără TVA, ca și cheltuieli neeligibile,  pentru 

suplimentarea valorii estimate a contractului de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-

economice de către verificatori atestaţi, în cadrul proiectului ,,Modernizarea, extinderea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea 

infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  

Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”, cod SMIS 2014+ 1453. 

Art. 2. Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, pentru anul 

2022. 

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

propriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                    PREȘEDINTE,                                                        Avizat pentru legalitate: 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina-Elena FEDEROVICI             Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2022 



 
Nr.   2207 din  01.02.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Consiliul Județean Botoșani implementează în prezent, în parteneriat cu Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț, proiectul ,,Modernizarea, extinderea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea 

infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – 

Centrul  Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”.  Proiectul menționat 

urmărește dezvoltarea infrastructurii turistice din zonă, dezvoltarea comunității locale, 

valorizarea patrimoniului cultural și protejarea mediului natural. Pentru atingerea acestui scop, 

se are în vedere achiziția de: a) servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice 

pentru infrastructura de turism – Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai 

Eminescu”, respectiv b) achiziția de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-economice de 

către verificatori atestaţi. 

Documentațiile care se vor achiziționa au o valoare totală de 735.892,43 lei și sunt 

finanțate de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, 

cu suma de 721.174,58 lei și co-finanțate de către Consiliul Județean Botoșani cu suma de 

14.717,85 lei - reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă, cofinanțare aprobată prin HCJ nr. 2 

din 18.01.2021. 

Procedura de achiziție de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-economice de 

către verificatori atestaţi. estimată inițial la o valoare de 15.460,00 lei fără TVA, a fost anulată, 

așa cum reiese din Dispoziția nr. 21/26.01.2022. În urma prospectării pieței, s-a constatat că 

valoarea medie actuală estimată pentru aceste servicii este de 40.000,00 lei fără TVA (a se 

vedea ofertele anexate).   În consecință, estimăm o cheltuială neeligibilă de 25.000,00 lei fără 

TVA,  suportată din bugetul Consiliului Județean Botoșani, aferent anului 2022. 

Având în vedere termenul de finalizare a proiectului, care este 31.12.2022, intenționăm 

reluarea cât mai curând a procedurii de achiziție servicii de verificare a documentaţiei tehnico-

economice de către verificatori atestaţi.  

 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   
 

Direcţia Buget- Finanţe 
  

Nr. 2208 din 01.02.2022 
                          

 
VIZAT, 

                                                                                        ADMINISTRATOR PUBLIC 
                                                                                                  Cristian NISTOR 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 
Consiliul Județean Botoșani este beneficiarul Contractului de finanțare nr. 1.1.152 

din 14.07.2021 semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra-Neamț 

(Lider de parteneriat) conform Acordului de parteneriat nr. 508 din 19.01.2021, privind 

finanțarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 

de legătură”, cod SMIS 145313. În cadrul acestuia, Consiliul Județean Botoșani este 

beneficiarul proiectului ,,Modernizarea, extinderea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii 

turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  

Național de Studii Mihai Eminescu, din judeţul Botoşani”. 

Proiectul sus menționat urmărește dezvoltarea infrastructurii turistice din zonă, 

dezvoltarea comunității locale, valorizarea patrimoniului cultural și protejarea mediului 

natural, scopul fiind creșterea numărului de turiști și implicit creșterea interesului 

agenților economici de a dezvolta afaceri locale în zona Ipotești – comuna Mihai 

Eminescu. 

Proiectul are prevăzute două activități, respectiv două proceduri de achiziție: a) 

achiziția de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru 
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infrastructura de turism – Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai 

Eminescu”, respectiv b) achiziția de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-

economice de către verificatori atestaţi. 

Documentațiile care se vor achiziționa au o valoare totală de 735.892,43 lei și 

sunt finanțate de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Asistență Tehnică 

2014-2020, cu suma de 721.174,58 lei și co-finanțate de către Consiliul Județean 

Botoșani cu suma de 14.717,85 lei - reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă, 

cofinanțare aprobată prin HCJ nr. 2 din 18.01.2021. 

Procedura de achiziție de servicii de verificare a documentaţiei tehnico-

economice de către verificatori atestaţi, estimată inițial la o valoare de 15.460,00 lei 

fără TVA, a fost anulată, pentru că nu s-a prezentat niciun ofertant(conform Dispoziției 

nr. 21 din 26.01.2022).  

Ulterior, am realizat o prospectare a pieței și am solicitat oferte de la firme 

specializate (a se vedea ofertele anexate), conform cărora, valoarea medie actuală 

estimată pentru aceste servicii este de 40.000,00 lei fără TVA.  

În consecință, estimăm o cheltuială neeligibilă de 25.000,00 lei fără TVA,  

suportată din bugetul Consiliului Județean Botoșani, aferent anului 2022. 

Având în vedere termenul de finalizare a proiectului, care este 31.12.2022, 

intenționăm reluarea cât mai curând a procedurii de achiziție publică pentru servicii de 

verificare a documentaţiei tehnico-economice de către verificatori atestaţi. 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoşani, a 

proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 
 
  Direcţia Dezvoltare şi Promovare    Direcţia Buget- Finanţe 
  Director executiv,           Director executiv,        
  Otilia MORUZ       Magda DIDII 
 
 
 
 
 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 
Director executiv, 

Amalia MARIAN 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                     

 


