
  PROIECT 

                                      Nr. 126 din 17.09.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 31.10.2019 

privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _____09.2020, 

 urmare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.116 din 27.08.2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire teren de sport 

multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina), în municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la 

adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de 

proiect,  nr.12578 din 17.09.2020. 

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

Direcției Buget-Finanțe, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și Direcţiei Investiţii şi 

Achiziţii Publice, nr. 12579 din 17.09.2020, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 

socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului -Apelul 2 de proiecte - Proiecte 

SOFT, Obiectivul Tematic 2- Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, 

Prioritatea 1.1- Cooperare instituţională în domeniul educaţiei pentru creşterea accesului la educaţie 

şi a calităţii educaţiei; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) 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 articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.181 din 31.10.2019, după cum urmează:  



„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul 

Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în cuantum de 280.081 euro, din 

care valoare totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 25.314 euro.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din 

31.10.2019 rămân neschimbate. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate, 

 Costică MACALEȚI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoșani, 

Nr._______ din________2020 



Nr. 12578 din 17.09. 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  
 

Consiliul Județean Botoșani a semnat contractul de finanțare 2SOFT/1.1/112, pentru 

proiectul cu titlul „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și 

Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în cadrul Programului Operaţional Comun România-

Ucraina 2014-2020, în data de 31.12.2019. 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor 

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

serviciilor de incluziune activă, pentru a preveni excluderea profesională și socială a copiilor și 

tinerilor din două școli profesionale speciale din județul Botoșani (RO) și din Centrul de Incluziune 

Socială pentru Copiii din Districtul Hliboca (UA). 

Valoarea totală a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”,  în cuantum de 254.767 euro, din care valoare 

totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 0 lei, a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 181/31.10.2019. 

În ședința Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului .Județean Botoșani, din data de 

19.08.2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire 

teren de sport multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în municipiul Dorohoi, jud. 

Botoșani și s-a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate prin avizul nr. 474/19.08.2020. 

Conform Hotărârii nr. 116/27.08.2020 privind aprobarea 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)” valoarea totală a investiției este de 480.497,84 lei, echivalent a 100.586 euro. La data 

depunerii cererii de finanțare pentru proiect, 17.05.2018, valoarea obiectivului de investiții 

„Construire teren de sport multifuncțional” a fost estimată, conform unor lucrări similare, la 

suma de 75.272 euro. 

În vederea realizării indicatorului de proiect „Construire teren de sport multifuncțional” 

la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” din Dorohoi, se majorează valoarea totală a  proiectului 

cu suma de 25.314 euro reprezentând cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din bugetul propriu 

al Județului Botoșani, conform art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

181/31.10.2019.  

Urmare a celor prezentate, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 181/31.10.2019 se 

modifică în sensul actualizării valorii totale a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, care va fi în cuantum de 

280.081 euro, din care valoare totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 25.314 

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

scop. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 
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 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE,                                              DIRECŢIA BUGET- FINANŢE, 

 

             DIRECŢIA JURIDICĂ,                                                                                 DIRECŢIA INVESTIŢII,                                                     

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,                                                     ŞI ACHIZIŢII PUBLICE        
                                                                              

Nr. 12579  din 17.09. 2020 

                                                                             

 VIZAT, 

 VICEPREŞEDINTE 

 Dorin BIRTA 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Consiliul Județean Botoșani a semnat contractul de finanțare 2SOFT/1.1/112, pentru 

proiectul cu titlul „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și 

Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în cadrul Programului Operaţional Comun România-

Ucraina 2014-2020, în data de 31.12.2019. 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor 

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

serviciilor de incluziune activă, pentru a preveni excluderea profesională și socială a copiilor și 

tinerilor din două școli profesionale speciale din județul Botoșani (RO) și din Centrul de Incluziune 

Socială pentru Copiii din Districtul Hliboca (UA). 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Dezvoltarea bazei materiale din Şcolile Speciale Profesionale „Ion Pillat” Dorohoi şi 

„Sf. Stelian” Botoşani, pentru desfășurarea unor activități de reabilitare/abilitare (recuperare) a 

copiilor/tinerilor cu dizabilități (cabinete de kinetoterapie, logopedie, teren de sport) și pentru 

dobândirea de competențe profesionale a acestora (dotări ateliere), sporind atractivitatea 

învăţământului şcolar special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe care 

răspund mai bine nevoilor copiilor, tinerilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale în materie de învăţare 

şi de dezvoltare personală și care să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii.  

 Schimb de bune practici privind pregătirea și perfecționarea continuă a personalului 

didactic și nedidactic pentru satisfacerea cerințelor învățământului incluziv (cunoaşterea 

problematicii dizabilităţii şi utilizarea modalităţilor, mijloacelor şi formatelor argumentative şi 

alternative adecvate de comunicare, a tehnicilor şi materialelor educaţionale potrivite pentru 

susţinerea persoanelor cu CES).  

 Asigurarea serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din 

Raionul Hliboca, prin înființarea unui nou centru de incluziune care să asigure educația generală și 

completă a copiilor, accesul la educația profesională și la învățământul universitar, pe baza fiecărui 

copil competențe, prin metodele necesare. 

Valoarea totală a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani 

(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”,  în cuantum de 254.767 euro, din care valoare 
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totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 0 lei, a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului .Județean Botoșani nr. 181/31.10.2019. 

În ședința Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului .Județean Botoșani din data de 

19.08.2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire 

teren de sport multifuncțional” în cadrul proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, în municipiul Dorohoi, jud. 

Botoșani și s-a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate prin avizul nr. 474/19.08.2020. 

Conform Hotărârii nr. 116/27.08.2020 privind aprobarea 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)” valoarea totală a investiției este de 480.497,84 lei, echivalent a 100.586 euro. La data 

depunerii cererii de finanțare pentru proiect, 17.05.2018, valoarea obiectivului de investiții 

„Construire teren de sport multifuncțional” a fost estimată, conform unor lucrări similare, la 

suma de 75.272 euro. 

În vederea realizării indicatorului de proiect „Construire teren de sport multifuncțional” 

la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” din Dorohoi, se majorează valoarea totală a  proiectului 

cu suma de 25.314 euro reprezentând cheltuieli neeligibile, care vor fi suportate din bugetul propriu 

al Județului Botoșani, conform art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

181/31.10.2019.  

Urmare a celor prezentate, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 181/31.10.2019 se 

modifică în sensul actualizării valorii totale a proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN”, care va fi în cuantum de 

280.081 euro, din care valoare totală eligibilă 254.767 euro și valoare totală neeligibilă 25.314 

euro. 

Motivat de faptul că bugetul proiectului este exprimat în euro, conform Ghidului 

Solicitantului, la estimarea valorilor s-a ținut cont de cursul inforeuro din luna februarie 2020 (1 

euro = 4,777 lei), când a fost întocmit planul de achiziții pentru proiect. 

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. 

  

 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare                                                         Direcţia Buget- Finanţe 

         Director executiv,                                                                                 Director executiv, 

         Otilia  MORUZ                                                                                           Magda DIDII 

 
 

 

 

           Direcţia Juridică,                                                                                Direcţia Investiţii  

Administraţie Publică Locală                                                                       şi Achiziţii Publice                                                                                     

           Director executiv,                                                                                 Director executiv,                                                                                                                                                                      
           Amalia MARIAN                                                                               Antonela  PĂTRAŞCU                                                                               

 
 
 


