
 
                                                                                                                         PROIECT 

   Nr. 89 din 23.06.2020 

 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018                 

privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe 

din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018  

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____ iunie 2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8.157 din 23.06.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Botoşani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 de aprobare a Proiectului „Modernizare, 

extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 

121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 122 din 21.09.2018 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 8.158 din 23.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare şi 

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

Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean Botoșani, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, Anexa 1- 

Condiții specifice, Secțiunea I, Art.8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea 

contractului de finanțare, și Actul Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. c) și 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. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09. 2018, după cum urmează:  

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” în cuantum de 8.609.756,50 lei (inclusiv 

TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv 

TVA, de 1.972.477,51 lei, din bugetul Consiliului Județean Botoșani, pe durata de execuție a 

lucrărilor (12 luni), din care: 

a) 1.837.022,81 lei, la reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului (inclusiv TVA); 



b) 135.454,70 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 

(inclusiv TVA)  

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 

privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din 

strada Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 

              PREȘEDINTE,                              Avizat pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Costică MACALEȚI               Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 
Nr. ______ din ________ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 8.157 / 23.06.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobat proiectul 

„Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, 

Botoșani”, cod SMIS 121833 şi cheltuielile legate de acesta, astfel: valoarea totală eligibilă în 

cuantum de 6.775.001,13 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie în proiect a Consiliului 

Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv TVA, de 135.500,02 lei.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018 a fost aprobată valoarea 

totală eligibilă a proiectului în cuantum de 6.775.001,00 lei și un cuantum al cheltuielilor neeligibile 

de 0,13 lei. 

Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2020, Anexa 1- Condiții 

specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, art.8 Completarea Condițiilor 

generale cu privire la modificarea contractului de finanțare, diferența rezultată în urma elaborării 

Devizului General la faza Proiect Tehnic va fi asumată de către Beneficiar și inclusă în categoria 

cheltuielilor neeligibile.  

Valoarea totală a investiției rezultată după realizarea de către proiectant a Devizului General 

la faza Proiect Tehnic, este de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA. 

Contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv TVA, 

este de 1.972.477,51 lei, din care: 

a) 1.837.022,81 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului; 

b) 135.454,70 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Majorarea valorii totale a proiectului respectă condițiile Contractului de finanțare 

nr.4.202/03.05.2019, efectuându-se exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii 

neeligibile a proiectului. 

 

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

scop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE,                              DIRECŢIA BUGET- FINANŢE, 
 

               DIRECŢIA JURIDICĂ, ,                                                           DIRECŢIA INVESTIŢII  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                            ŞI ACHIZIŢII PUBLICE             
                                                                                                                                                      

            Nr. 8.158 din 23.06.2020 
 

     Vizat, 

VICEPREȘEDINTE 

      Dorin BIRTA       

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Consiliul Judeţean Botoşani implementează proiectul „Modernizare, extindere, dotare a 

Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833, conform 

Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2019, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 

8.1, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 a fost aprobat proiectul 

sus menționat şi cheltuielile legate de acesta, astfel: valoarea totală eligibilă în cuantum de 

6.775.001,13 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean 

Botoșani în sumă totală, inclusiv TVA, de 135.500,02 lei. Prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 122 din 21.09.2018 a fost aprobată valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 

6.775.001,00 lei (inclusiv TVA) și un cuantum al cheltuielilor neeligibile de 0,13 lei (inclusiv 

TVA). 

Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4.202 din 03.05.2020, Anexa 1- Condiții 

specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, art.8 Completarea Condițiilor 

generale cu privire la modificarea contractului de finanțare, diferența rezultată în urma elaborării 

devizului general la faza Proiect tehnic va fi asumată de către Beneficiar și inclusă în categoria 

cheltuielilor neeligibile.  

Valoarea totală a investiției rezultată după realizarea de către proiectant a Devizului General 

la faza Proiect Tehnic, este de 8.609.756,50 lei inclusiv TVA. 

Contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv TVA, 

este de 1.972.477,51 lei, din care: 

c) 1.837.022,81 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

(inclusiv TVA) 

d) 135.454,70 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv 

TVA) 

Majorarea valorii totale a proiectului respectă condițiile Contractului de finanțare 

nr.4.202/03.05.2019, efectuându-se exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii 

neeligibile a proiectului. 

                                                                                                                    

                                                                               Contract de finanțare         Deviz Proiect Tehnic  

Valoare totală proiect (inclusiv TVA) 6.775.001,13 lei 8.609.756,50 lei 

Valoare totală eligibilă proiect (inclusiv TVA) 6.775.001 lei 6.772.733,69 lei 

Cheltuieli neeligibile proiect (inclusiv TVA) 0,13 lei 1.837.022,81 lei 

Cofinanțare beneficiar 2% (inclusiv TVA) 135.500,02 lei 135.454,70 lei 



Drept urmare, se propune modificarea art. 2 și art. 3 din Hotărârea nr. 119/ 11.09.2018 privind 

aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada 

Marchian, nr. 11, Botoșani” şi a cheltuielilor legate de proiect, în cuantumul menționat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

 

         Director executiv,                                                                                    Director executiv, 

           Otilia  MORUZ                                                                                          Magda DIDII 

 

 

 

          Director executiv,                                                                                    Director executiv,                                                                                                                                                                      

          Amalia MARIAN                                                                                   Antonela  PĂTRAŞCU                                 

 

 

 

 

 


