
 
                                                                                                                                      PROIECT 

Nr. 125 din 17.09.2020 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 

privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum 

judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți 

Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” 

asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ____09.2020, 

 analizând Referatul de aprobare nr. 12513 din  16.09.2020  al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 

din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de 

drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți 

Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra 

dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 12514 din  16.09.2020  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, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 8 din 31 iulie 2020 a Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est privind aprobarea Metodologiei de selecție și prioritizare a 

proiectelor finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, aplicabilă 

la nivelul Regiunii Nord-Est,  

în baza prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 855/2020 pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și 

ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/27.05.2020 privind instituirea 

unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în 

domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 

finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. l), p) 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 aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 117 

din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de 

drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți 

Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra 

dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani, după cum urmează: 

 

http://www.cjbotosani.ro/portal.html?ac=commembers&id=21
http://www.cjbotosani.ro/portal.html?ac=commembers&id=21


- paragraful 16 din anexa la hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Lungimea totală a tronsoanelor de drum modernizat este de 48,829 km.” 

-      tabelul prevăzut în anexa la hotărâre se modifică și se înlocuiește cu următorul tabel: 

Denumire  

drum  

Pozitii  

kilo- 

metrice  

Lungime  

tronson 

(km) 

Traseu 

UAT 

 traversate 

Stare 

de  

viabili- 

tate 

Tip  

inter- 

venție  

 

Conectivitate 

cu reteaua 

TEN-T  

DJ 282: 

Hănești- 

Vlăsinești- 

Săveni- 

Drăgușeni

- Coțușca- 

Rădăuți 

Prut 

51+194 -

100+023 
48,829 

Hănești-

Vlăsinești-

Săveni-

Podriga- 

Drăgușeni 

-Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

Hănești 

Vlăsinești 

Săveni 

Drăgușeni 

Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

mediu 
reabi- 

litare 

indirectă prin 

intersecția cu 

DN29 

(TEN-T Core 

rutier) 

- prima liniuță din „Obiectivele specifice” din anexa la hotărâre se modifică și va avea 

următorul cuprins: „- Reabilitarea și modernizarea a 48,829 km de drum județean, făcând legătura 

între actualul proiect de investiții Axa Strategică 2 și vama Rădăuți Prut, la granița România-

Republica Moldova.” 

 

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

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

 Costică MACALEŢI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2020 



 

Nr. 12513   din   16.09.2020   

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

Consiliul Județean Botoșani a adoptat în data de  27.08.2020 Hotărârea nr. 117 privind 

aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 

dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate 

directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la 

nivelul județului Botoșani. 

Anexa acestei hotărâri face precizarea că: 

”Lungimea totală a tronsoanelor de drum modernizat este de 43,316 km, din care: 

- Tronson 1- Hănești, Vlăsinești, Săveni – 10,130 km (km 52+570-62+700); 

- Tronson 2 - Săveni, Podriga, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut – 33,186 km (km 65+600-

98+786).” 

Proiectul sus-menționat face parte din portofoliul de proiecte propuse de către Consiliul 

Județean Botoșani spre finanațare prin Programul Operațional Regional 2021-2027. 

Având în vedere observațiile primite din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est referitor la necesitatea asigurării continuității acestui traseu și a conectivității indirecte la rețeua 

TEN-T, pentru ca proiectul să fie eligibil, a fost constatată necesitatea următoarelor modificări ale 

conținutului anexei, pentru a fi în concordanță cu Fișa de proiect de investiție înaintată la ADR NE: 

- paragraful 16 din anexa la hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins: „Lungimea 

totală a tronsoanelor de drum modernizat este de 48,829 km.” 

- tabelul prevăzut în anexa la hotărâre se modifică și se înlocuiește cu următorul tabel: 

Denumire  

drum  

Pozitii  

kilo- 

metrice  

Lungime  

tronson 

(km) 

Traseu 

UAT 

 traversate 

Stare 

de  

viabili- 

tate 

Tip  

inter- 

venție  

 

Conectivitate 

cu reteaua 

TEN-T  

DJ 282: 

Hănești- 

Vlăsinești- 

Săveni- 

Drăgușeni

- Coțușca- 

Rădăuți 

Prut 

51+194 -

100+023 
48,829 

Hănești-

Vlăsinești-

Săveni-

Podriga- 

Drăgușeni 

-Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

Hănești 

Vlăsinești 

Săveni 

Drăgușeni 

Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

mediu 
reabi- 

litare 

indirectă prin 

intersecția cu 

DN29 

(TEN-T Core 

rutier) 

- prima liniuță din „Obiectivele specifice” din anexa la hotărâre se modifică și va avea 

următorul cuprins: „- Reabilitarea și modernizarea a 48,829 km de drum județean, făcând legătura 

între actualul proiect de investiții Axa Strategică 2 și vama Rădăuți Prut, la granița România-

Republica Moldova.” 

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. 12514  din  16.09.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

                               Vizat,   

 Vicepreședinte, 

                         Dorin BIRTA 

 

 

Consiliul Județean Botoșani a adoptat în data de  27.08.2020 Hotărârea nr. 117 privind 

aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 

dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate 

directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice 

la nivelul județului Botoșani. 

Anexa acestei hotărâri face precizarea că: 

”Lungimea totală a tronsoanelor de drum modernizat este de 43,316 km, din care: 

- Tronson 1- Hănești, Vlăsinești, Săveni – 10,130 km (km 52+570-62+700); 

- Tronson 2 - Săveni, Podriga, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut – 33,186 km (km 65+600-

98+786).” 

Proiectul sus-menționat face parte din portofoliul de proiecte propuse de către Consiliul 

Județean Botoșani spre finanațare prin Programul Operațional Regional 2021-2027. 

Având în vedere observațiile primite din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est referitor la necesitatea asigurării continuității acestui traseu și a conectivității indirecte la rețeua 

TEN-T, pentru ca proiectul să fie eligibil, a fost constatată necesitatea următoarelor modificări ale 

conținutului anexei, pentru a fi în concordanță cu Fișa de proiect de investiție înaintată la ADR NE: 

- paragraful 16 din anexa la hotărâre se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Lungimea totală a tronsoanelor de drum modernizat este de 48,829 km.” 

- tabelul prevăzut în anexa la hotărâre se modifică și se înlocuiește cu următorul tabel: 

Denumire  

drum  

Pozitii  

kilo- 

metrice  

Lungime  

tronson 

(km) 

Traseu 

UAT 

 traversate 

Stare 

de  

viabili- 

tate 

Tip  

inter- 

venție  

 

Conectivitate 

cu reteaua 

TEN-T  

DJ 282: 

Hănești- 

Vlăsinești- 

Săveni- 

Drăgușeni

- Coțușca- 

Rădăuți 

Prut 

51+194 -

100+023 
48,829 

Hănești-

Vlăsinești-

Săveni-

Podriga- 

Drăgușeni 

-Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

Hănești 

Vlăsinești 

Săveni 

Drăgușeni 

Coțușca 

Rădăuți 

Prut 

mediu 
reabi- 

litare 

indirectă prin 

intersecția cu 

DN29 

(TEN-T Core 

rutier) 

- prima liniuță din „Obiectivele specifice” din anexa la hotărâre se modifică și va avea 

următorul cuprins:  



„- Reabilitarea și modernizarea a 48,829 km de drum județean, făcând legătura între 

actualul proiect de investiții Axa Strategică 2 și vama Rădăuți Prut, la granița România-Republica 

Moldova.” 

 

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                                                                      Antonela PĂTRAŞCU     

 

 

 

 


