
                                                                                           
                               PROIECT 

Nr. 129 din 08.10.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de ____.10.2020, 

 urmare a Solicitării primite de la Direcția de Drumuri a Regiunii Cernăuți (Ucraina), lider 

de proiect, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13680 din 07.10.2020, privind 

demararea procesului de contractare în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020,  

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani referitor la 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”  și a cheltuielilor legate de 

proiect, având  nr. 13839 din 08.10.2020 

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, având  nr. 13840 din 08.10.2020 

- 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, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Proiecte HARD, Obiectivul 

Tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi 

sistemelor comune de transport Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier şi instrumentelor TIC; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. l) și art. 182 alin. (1) 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 proiectul “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Comun România - Ucraina 2014 - 2020, Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport 

transfrontalier şi instrumentelor TIC. 

Art. 2 Se aprobă contribuția proprie ce revine UAT Județul Botoșani din costurile eligibile 

aferente Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între 

România și Ucraina”,  în valoare de 4.820 euro, reprezentând 0,23 % din valoarea totală eligibilă 

a proiectului, sumă ce va fi asigurată din bugetul propriu județean în anul 2021. 



Art. 3 Sumele ce revin UAT Județul Botoșani reprezentând cheltuieli neeligibile, precum şi 

alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere 

pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Județului Botoșani. 

Art. 4 Se împuternicește domnul Costică MACALEȚI, Președintele Consiliului Județean 

Botoșani, să semneze Acordul de parteneriat și toate actele necesare în numele Județului Botoșani- 

Consiliul Județean Botoșani. 

Art. 5 Președintele Consiliului Județean Botoșani, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr._______ din________2020 



 
Nr. 13839 din 08.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri,  

Direcția de Drumuri a Regiunii Cernăuți (Ucraina), din cadrul Administrației Regionale de 

Stat Cernăuți, în calitate de Lider, împreună cu UAT Județul Botoșani- Consiliul Judeţean, în 

calitate de partener, a depus în data de 21.05.2018 proiectul cu titlul “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, în cadrul Programului 

Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020. 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră 

Județul Botoșani- Regiunea Cernăuți, prin reabilitarea și modernizarea a 4,86 km de drum pe 

teritoriul Regiunii Cernăuți. Reabilitarea drumului Diakivtsi-Racovăț va avea efecte pozitive asupra 

creșterii cooperării transfrontaliere între județul Botoșani și regiunea Cernăuți. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 - Îmbunătățirea și susținerea cooperării transfrontaliere între România și Ucraina în sfera 

capacității de tranzit și a infrastructurii de transport, prin lucrări de construcție pe drumul către 

punctul de frontieră Diakivtsi-Racovăț; 

 - Dezvoltarea unui cadru transfrontalier comun pentru capacitățile de tranzit și infrastructura 

de transport prin desfășurarea unei conferințe internaționale și a unei strategii comune pentru 

dezvoltarea transportului în regiunea transfrontalieră. 

Prin Solicitarea nr. 13680 din 07.10.2020, primită din partea Direcția de Drumuri a Regiunii 

Cernăuți (Ucraina), lider de proiect, am fost înștiințați cu privire la demararea etapei 

precontractuale. 

Având în vedere solicitarea de transmitere a documentelor obligatorii anexate la contractul 

de finanţare, ce urmează a fi semnat în perioada imediat următoare, este necesară transmiterea 

Hotărârii privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri 

mai bune între România și Ucraina”,  și a cheltuielilor legate de proiect, până la data de 

12.10.2020. 

Valoarea totală a proiectului“Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina” este de 2.080.228,17 euro, din care UAT Județul Botoșani- 

Consiliul Judeţean, în calitate de partener, va beneficia de suma de 48.196 euro. 

Contribuția proprie a Județului Botoșani ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului 

“Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, 

este în valoare de 4.820 euro, reprezentând 0,23 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma 

va fi asigurată, din bugetul propriu județean, începțnd cu anul 2021, pe parcursul implementării 

proiectului (18 luni). 

Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, aferente Consiliului Județean Botoșani precum şi 

alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere 

pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Județului Botoșani. 

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, Administraţie Publică Locală,                           Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,                                                     

                                                                                                 

Nr. 13840 din 08.10.2020 

                                                                             

 VICEPREŞEDINTE, 

                                               Dorin BIRTA..... 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Direcția de Drumuri a Regiunii Cernăuți (Ucraina), din cadrul Administrației Regionale 

Cernăuți, în calitate de Lider, împreună cu UAT Județul Botoșani - Consiliul Judeţean, în calitate de 

partener, au depus în data de 21.05.2018 proiectul cu titlul “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, în cadrul Programului 

Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Apelul de proiecte- Proiecte HARD, Prioritatea 

3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC, Obiectiv Tematic 

7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor 

comune de transport. 

Proiectul are în vedere îmbunătățirea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră 

Județul Botoșani- Regiunea Cernăuți, prin reabilitarea și modernizarea a 4,86 km de drum pe 

teritoriul Regiunii Cernăuți. Reabilitarea drumului Diakivtsi-Racovăț va avea efecte pozitive asupra 

creșterii cooperării transfrontaliere între județul Botoșani și regiunea Cernăuți. Proiectul este 

complementar cu cel implementat de Consiliul Județean Botoșani, finanțat prin Programul RO-UA-

MD, în perioada de programare 2007-2013 și care a vizat reabilitarea a 9,96 km de drum județean 

pe traseul Cristinești-Fundu Herții-Racovăț, la care raionul Herța, din regiunea  Cernăuți, a fost 

partener. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 - Îmbunătățirea și susținerea cooperării transfrontaliere între România și Ucraina în sfera 

capacității de tranzit și a infrastructurii de transport, prin lucrări de construcție pe drumul către 

punctul de frontieră Diakivtsi-Racovăț; 

 - Dezvoltarea unui cadru transfrontalier comun pentru capacități de tranzit și infrastructura 

de transport prin desfășurarea unei conferințe internaționale și a unei strategii comune pentru 

dezvoltarea transportului în regiunea transfrontalieră. 

 Rezultatele proiectului sunt: 

-  4,86 km de drum modernizat  - Diakivtsi-– Racovăț (pe teritoriul Regiunii Cernăuți-

Ucraina);  

- crearea, de către UAT Județul Botoșani- Consiliul Judeţean, în calitate de partener, a unei 

strategii pentru dezvoltarea transporturilor în regiunea transfrontalieră, dezvoltată pentru a sprijini 

viitoarele proiecte de reabilitare a infrastructurii de transport și frontieră.  

- organizarea unor sesiuni de instruire, unde vor fi discutate planuri comune pentru proiecte 

viitoare în sfera infrastructurii de transport transfrontaliere. 



 Prin Solicitarea nr. 13680 din 07.10.2020, primită din partea Direcției de Drumuri a Regiunii 

Cernăuți (Ucraina), lider de proiect, am fost înștiințați cu privire la demararea etapei 

precontractuale. 

Având în vedere solicitarea de transmitere, până la data de 12,10.2020,  a documentelor 

obligatorii anexate la contractul de finanţare, ce urmează a fi semnat în perioada imediat următoare,  

este necesară transmiterea Hotărârii privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”,  și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

 

Valoarea totală a proiectului“Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai 

bune între România și Ucraina” este în cuantum de 2.080.228,17 euro, din care UAT Județul 

Botoșani- Consiliul Judeţean, în calitate de partener, va beneficia de suma de 48.196 euro. 

Contribuția proprie a Județului Botoșani ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului 

“Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, 

este în valoare de 4.820 euro, reprezentând 0,23 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma 

va fi asigurată, din bugetul propriu județean, începând cu anul 2021, pe parcursul implementării 

proiectului (18 luni). 

Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile aferente partenrului,  precum şi alte cheltuieli 

necesare Consiliului Județean Botoșani pentru implementarea proiectului “Îmbunătățirea acțiunilor 

transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul propriu al Județului Botoșani. 

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, Administraţie Publică Locală                Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice                 

          Director executiv,                                                                            Director executiv,                                                                                                                                                                      
          Amalia MARIAN                                                                          Antonela  PĂTRAŞCU                                                                               

 
 
 


