
 
          PROIECT 

        Nr. 60 din 16.02.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019 privind 

aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale 

bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data  _____2023,  

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 3278 din 

16.02.2023 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 

30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 

fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, al 

Direcţiei Buget-Finanţe şi al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 3279 din 16.02.2023, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement  

- 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 Legii tinerilor nr. 350/2006, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) 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 modifică art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile 

alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019,  și va avea următorul cuprins:  

„Suma maximă care poate fi alocată fiecărui proiect este de 10.000 lei” . 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 

alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 30.05.2019, rămân neschimbate.  

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

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

              PREŞEDINTE,                                                          Avizat pentru legalitate: 

Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr._____din_____2023 



 

Nr. 3278 din 16.02.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Consiliul Județean Botoșani a dat dovadă de implicare și responsabilitate față de tineri, 

incluzând în bugetul propriu al județului Botoșani fonduri destinate activităților de tineret, în 

conformitate cu prevederile Legii 350/2006 a tinerilor și ale Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de 

tineret.  

În ultimii ani, au fost alocate fonduri destinate activităților de tineret în vederea organizării 

concursurilor de proiecte pentru tineri dar valoarea fondurilor alocate nu s-a regăsit în totalitate în 

valoarea proiectelor organizațiilor de tineret. În cadrul consultărilor publice  organizate de instituția 

noastră cu reprezentanții organizațiilor de tineret, aceștia au solicitat majorarea sumei maxime care 

poate fi alocată fiecărui proiect, astfel încât să poată corela activitățile cu bugetul proiectului.  

În acest sens, propun modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile 

alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret și majorarea sumei 

maxime care poate fi alocată fiecărui proiect, de la 6.000 de lei la 10.000 de lei. 

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

scop. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE                                                      DIRECŢIA BUGET, FINANŢE   

 

DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Nr. 3279 din 16.02.2023 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Consiliul Județean Botoșani a dat dovadă de implicare și responsabilitate față de tineri, 

incluzând în bugetul propriu al județului Botoșani, în fiecare an, fonduri destinate activităților de 

tineret, în conformitate cu prevederile Legii 350/2006 a tinerilor și ale Regulamentului privind 

regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru 

activitățile de tineret aprobat prin H.C.J. nr. 69  din 30.05.2019.   

În ultimii ani, au fost alocate fonduri destinate activităților de tineret în vederea organizării 

concursurilor de proiecte pentru tineri, astfel: 

- în anul 2021 a fost alocată suma de 30.000 lei pentru care au fost depuse și finanțate 3 

proiecte în valoare totală de 18.000 lei (6.000 de lei fiecare proiect).  

- în anul 2022 a fost alocată suma de 30.000 lei pentru care au fost depuse și finanțate 2 

proiecte în valoare totală de 12.000 lei (6.000 de lei fiecare proiect). 

- în anul 2023 s-a inclus în buget suma de 30.000 lei, urmând să fie inițiat concursul de 

proiecte, în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale 

bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret.  

Analizând cele precizate mai sus, se poate observa că valoarea fondurilor alocate nu s-a 

regăsit în totalitate în valoarea proiectelor organizațiilor de tineret. În cadrul consultărilor publice  

organizate de instituția noastră cu reprezentanții organizațiilor de tineret, aceștia au solicitat majorarea 

sumei maxime care poate fi alocată fiecărui proiect, astfel încât să poată corela activitățile cu bugetul 

proiectului.  

În acest sens, se propune modificarea art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru 

activitățile de tineret și majorarea sumei maxime care poate fi alocată fiecărui proiect, de la 

6.000 de lei la 10.000 de lei.  

             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 


