PROIECT
Nr. 116 din 19.08.2020

HOTĂRÂRE
privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____ august 2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 11144 din 19.08.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Botoşani privind necesitatea completării Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a
Judeţului Botoşani 2014-2020,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11145 din 19.08.2020
al Direcţiei
Dezvoltare şi Promovare și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente
istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 43/27.03.2014 privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Socio - Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129/28.11.2014, prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Botoşani nr. 53/21.04.2016, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 105/29.07.2016 și prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 39/27.03.2017,
în temeiul art. 173 alin. (3) lit. d) şi ale 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 completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului
Botoşani 2014-2020, la Capitolul 7 „Proiecte Prioritare ale Judeţului Botoşani 2014- 2020”,
subcapitolul 7.2 „Lista indicativă a proiectelor pe domenii de acţiune”, cu proiectul cuprins în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet
a Consiliului Judeţean Botoşani.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEŢI

Botoşani,
Nr. ______ din _______ 2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

ANEXA
la Hotărârea nr. _____ din _____ 2020

CAPITOLUL 7 PROIECTE PRIORITARE ALE JUDEŢULUI BOTOŞANI 2014-2020
SUBCAPITOLUL 7.2 Lista indicativă a proiectelor pe domenii de acţiune
Propunere de proiect nou

Nr.
Titlu proiect
crt.
1. Modernizarea infrastructurii rutiere de
drum județean DJ 282 dintre localitățile
Hănești, Vlăsinești, Săveni

PREŞEDINTE,
Costică MACALEŢI

Iniţiatori/
parteneri
Consiliul
Județean
Botoșani

Domeniul de acţiune
1.1.1 Modernizarea infrastructurii
rutiere a judeţului (DN, DJ, DC, DS, DE
şi centuri ocolitoare) inclusiv
construcţie /reabilitare poduri şi podeţe

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel- Stelică BEJENARIU

Nr. 11144 din 19.08.2020
REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune completarea Strategiei de Dezvoltare SocioEconomică a Judeţului Botoşani 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. 43/27.03.2014, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr.
129/28.11.2014, 53/21.04.2016, 105/29.07.2016 și 39/27.03.2017.
În Strategia de Dezvoltare Socio - Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020 a fost inclus
proiectul ”Modernizare drum județean DJ 282 Săveni-Podriga-Drăgușeni-Mihail Kogălniceanu
Nichiteni-Coțușca-Rădăuți Prut, km 130+600-164+845”.
Propun completarea Strategiei cu un proiect suplimentar, ”Modernizarea infrastructurii
rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile Hănești, Vlăsinești, Săveni”. Cu o lungime de
10,130 km, tronsonul face legătura între actuala Axă rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi și tronsonul
Săveni-Podriga-Drăgușeni-Coțușca-Rădăuți Prut.
Propunerea Consiliului Judeţean Botoşani pentru Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est
2021-2027 a fost de a include proiectul prioritar ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum
județean DJ 282 dintre localitățile Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu
conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”, având în vedere
continuitatea pe care acest proiect o are cu proiectul “Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2:
Botoşani - Iaşi”, aflat în implementare, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 oferă posibilitatea finanțării
documentațiilor tehnico-economice (studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor
de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si proiectul
tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură rutieră. Un județ poate obține sprijin financiar
pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de infrastructură rutieră de
interes județean. Această completare a Strategiei este necesară întrucât unul dintre criterile de
eligibilitate pentru POAT este ca proiectul să fie inclus într-o strategie de dezvoltare elaborată la
nivel județean sau, după caz, regional.
Prin această completare a strategiei, se asigură premisele necesare finanțării proiectului
prioritar ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile Hănești,
Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională
Rădăuți Prut cu Republica Moldova” și se realizează o continuare a actualei Axe rutiere strategice,
finanțată din POR 2014-2020. În acest fel se va realiza o Axă Nord-Sud a județului, care va avea
continuitate și va face legătura între Vama Rădăuți Prut (Nord) și rețeaua TEN-T – limită județ Iași
(Sud).
Investiția pentru cei 10,130 km facilitează tranzitul populației din 3 UAT-uri din județul
Botoșani: Hănești, Vlăsinești, Săveni și deservește un număr de 13.074 persoane, din care: Hănești 2062, Vlăsinești - 2949, Săveni – 8063.
Astfel, este necesară actualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului
Botoşani 2014-2020, la capitolul 7 “Proiecte Prioritare ale Judeţului Botoşani 2014- 2020”,
subcapitolul 7.2 “Lista indicativă a proiectelor pe domenii de acţiune”, cu proiectul detaliat în
Anexă.
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,

Costică MACALEŢI

Direcţia Dezvoltare şi Promovare

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice
Nr. 11145 din 19.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

În temeiul art. 173 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială a judeţului.
Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune completarea Strategiei de Dezvoltare SocioEconomică a Judeţului Botoşani 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. 43/27.03.2014, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr.
129/28.11.2014, 53/21.04.2016, 105/29.07.2016 și 39/27.03.2017.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani este un instrument flexibil,
care poate fi actualizat periodic, în funcţie de documentele de programare şi finanţare, precum şi de
prioritizarea nevoilor comunităţii.
În Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Botoşani 2014-2020 a fost inclus
proiectul ”Modernizare drum județean DJ 282 Săveni-Podriga-Drăgușeni-Mihail Kogălniceanu
Nichiteni-Coțușca-Rădăuți Prut, km 130+600-164+845”.
Prin prezenul proiect se propune completarea Strategiei cu un proiect suplimentar,
”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile Hănești,
Vlăsinești, Săveni”. Cu o lungime de 10,130 km, tronsonul face legătura între actuala Axă rutieră
strategică 2: Botoşani – Iaşi și tronsonul Săveni-Podriga-Drăgușeni-Coțușca-Rădăuți Prut.
Propunerea Consiliului Judeţean Botoşani pentru Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est
2021-2027 a fost de a include proiectul prioritar ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum
județean DJ 282 dintre localitățile Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu
conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”, având în vedere
continuitatea pe care acest proiect o are cu proiectul “Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2:
Botoşani - Iaşi”, aflat în implementare, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 oferă posibilitatea finanțării
documentațiilor tehnico-economice (studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor
de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si proiectul
tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură rutieră. Un județ poate obține sprijin financiar
pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de infrastructură rutieră de
interes județean. Această completare a Strategiei este necesară întrucât unul dintre criterile de
eligibilitate pentru POAT este că proiectul trebuie să fie inclus într-o strategie de dezvoltare
elaborată la nivel județean sau, după caz, regional.
Prin această completare a strategiei, se asigură premisele necesare finanțării proiectului
prioritar ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile Hănești,
Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională
Rădăuți Prut cu Republica Moldova” și se realizează o continuare a actualei Axe rutiere strategice,
finanțată din POR 2014-2020. În acest fel se va realiza o Axă Nord-Sud a județului, care va avea
continuitate și va face legătura între Vama Rădăuți Prut (Nord) și rețeaua TEN-T – limită județ Iași
(Sud).

Investiția pentru cei 10,130 km facilitează tranzitul populației din 3 UAT-uri din județul
Botoșani: Hănești, Vlăsinești, Săveni și deservește un număr de 13.074 persoane, din care: Hănești 2062, Vlăsinești - 2949, Săveni – 8063.
Modernizarea drumului va contribui la îmbunătățirea aspectului general a localităților pe care
le străbate, iar noua lui stare va avea un aport favorabil în privința ocrotirii mediului prin reducerea
noxelor produse de motoare cu combustie internă aflate în sarcină sporită din cauza stării
necorespunzătoare a suprafeței de rulare, prin reducerea prafului și a zgomotului, neajunsuri produse
de circulație pe drumuri aflate în stare tehnică necorespunzătoare.
Urmare celor expuse, considerăm necesară actualizarea Strategiei de dezvoltare economicosocială a judeţului Botoşani 2014-2020, la capitolul 7 “Proiecte Prioritare ale Judeţului Botoşani
2014- 2020”, subcapitolul 7.2 “Lista indicativă a proiectelor pe domenii de acţiune”, cu proiectul
detaliat în Anexă.
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,
Otilia MORUZ

Director executiv,
Antonela PĂTRAŞCU

