
 
 PROIECT 

 Nr. 117 din 20.08.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională 

Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”,  

în municipiul Dorohoi, județul Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___ august 2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 11190 din 20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții ,,Construire Teren 

de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul 

Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 11191 din 20.08.2020 al Direcţiei 

Investiţii și Achiziţii Publice și al Direcției Buget – Finanțe,  

- 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 şi agricultură;  

- Avizul nr. 474/19.08.2020 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani, 

 în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, 

 în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) , alin. (5) lit. a), f) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Teren 

de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul 

Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani prevăzuţi 

în Anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

   Avizat pentru legalitate, 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

 COSTICĂ MACALEȚI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2020 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate. 



 
Nr. 11190 din 20.08.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiție ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului 

„Rețea Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca 

(Ucraina)”, în municipiul Dorohoi, județul Botoșani, conform Anexei la proiectul de hotărâre, în 

conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi cu art. 173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) , alin. (5) lit. a), f) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Amplasamentul propus pentru realizarea terenului de sport multifuncțional se află în incinta 

Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi. Terenul aparţine domeniului public al Judeţului 

Botoşani, aflat în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, CF 51158. 

În prezent elevii acestei școli desfășoară activitățile sportive pe un teren improvizat aflat într-o 

stare de degradare totală, fisuri mari, gropi pe plăcile de beton turnate la construcția școlii în anul 1975, 

existând pericolul accidentărilor elevilor. Acesta situație împiedică asigurarea unei stări optime de sănătate 

și a condiției fizice a copiilor cu cerințe educaționale speciale de la Școala Profesională Specială "Ion Pillat" 

Amenajarea acestui teren de sport multifuncțional este necesară în vederea unei stări optime de 

sănătate și a condiției fizice prin activități sportive, însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor 

necesare practicării independente a exercițiilor fizice, a sportului, promovarea valențelor educative, 

stabilirea unor relații asociative civilizate și sporirea contribuției educației fizice la socializarea elevilor 

cu cerințe educaționale speciale de la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat”.  

Utilizarea educației fizice și sportului în stimularea motivației interne care susține procesul de 

vindecare – recuperare, reprezintă o cale firească de dezvoltare ulterioară a elevilor cu CES. Orientarea 

activității spre elev ca persoană și nu ca persoană cu deficiențe asigură posibilitatea de integrare în 

diverse medii sociale în care aceștia pot presta activități. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea 

condițiilor speciale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale și 

susținerea serviciilor de incluziune activă. 

Valoarea totală a investiţiei este de 405.891,14 lei (fără TVA), din care (C+M) 363.264,42 lei, 

prețuri luna iunie 2020. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Judeţean cu Avizul nr. 474/19.08.2020.  

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

PREȘEDINTE, 

COSTICĂ MACALEȚI 



 
DIRECȚIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE                        DIRECȚIA BUGET-FINANȚE, 

Nr. 11191din 20.08.2020                                                                                          

                                       

  

R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E 

 

          Prin prezentul proiect de hotărâre se supun spre aprobare indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului ”Rețea 

Educațională Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, din 

municipiul Dorohoi, județul Botoșani. 

Amplasamentul propus pentru realizarea terenului de sport multifuncțional se află în incinta Școlii 

Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi. Terenul aparţine domeniului public al Judeţului Botoşani, 

aflat în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, CF 51158. 

În prezent elevii acestei școli desfășoară activitățile sportive pe un teren improvizat aflat într-o 

stare de degradare totală, fisuri mari, gropi pe plăcile de beton turnate la construcția școlii în anul 1975, 

existând pericolul accidentărilor elevilor. Acesta situație împiedică asigurarea unei stări optime de 

sănătate și a condiției fizice a copiilor cu cerințe educaționale speciale de la Școala Profesională 

Specială "Ion Pillat". 

Amenajarea acestui teren de sport multifuncțional este necesară în vederea unei stări optime de 

sănătate și a condiției fizice prin activități sportive, însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor 

necesare practicării independente a exercițiilor fizice, a sportului, promovarea valențelor educative, 

stabilirea unor relații asociative civilizate și sporirea contribuției educației fizice la socializarea elevilor 

cu cerințe educaționale speciale de la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat”.  

Utilizarea educației fizice și sportului în stimularea motivației interne care susține procesul de 

vindecare – recuperare, reprezintă o cale firească de dezvoltare ulterioară a elevilor cu CES. Orientarea 

activității spre elev ca persoană și nu ca persoană cu deficiențe asigură posibilitatea de integrare în 

diverse medii sociale în care aceștia pot presta activități. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea 

condițiilor speciale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale și 

susținerea serviciilor de incluziune activă. 

Valoarea totală a investiţiei este de 405.891,14 lei (fără TVA), din care (C+M) 363.264,42 lei 

(fără TVA), prețuri luna iunie 2020. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Judeţean cu Avizul nr. 474/19.08.2020.   

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa la proiectul 

de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

      DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

                Antonela PĂTRAŞCU                                           Magda DIDII 


