
   

                                                                                                                                       Proiect 

Nr. 139 din 07.06.2021 

Nr. _____ din ____ .06.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea 

proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313  

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 09.06.2021, 

 urmare solicitărilor primite din partea ADR Nord-Est, înregistrate la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 9.262 din 31.05.2021 și 9.346 din 02.06.2021 

analizând Referatul de aprobare nr. 9622 din 07.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si 

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

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 

145313,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 9623 din 07.06.2021 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și 

Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene; 

în conformitate cu: - Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 792 din 30.06.2020 privind 

aprobarea modelului Acordului de parteneriat și a modelului Contractului de acordare a sprijinului 

financiar, modificat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 893 din 03.08.2020; 

- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și 

implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, 

Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti 

şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și 

specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI. 



în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. d) și l), alin. (7) 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 Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului 

„Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, încheiat între Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord -Est și UAT Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Actul 

adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 

privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului 

de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  

 

                  PREŞEDINTE,         Avizat pentru legalitate: 

         Doina-Elena  FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                               Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr._______ din________2021 

 

 

  



 

 Anexă la 

     Hotărârea nr. ____.din ______ 2021 

       (Nr. pagini = 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1  

LA ACORDUL DE PARTENERIAT 

PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI  

„Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și / sau drumuri de legătură” 

 

  

 

 

 

 

     

                  PREŞEDINTE,          Avizat pentru legalitate: 

        Doina-Elena FEDEROVICI                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Marcel Stelică BEJENARIU 

 



 

 

ACT ADIȚIONAL NR.1 

LA ACORDUL DE PARTENERIAT 

Nr.  508/19.01.2021 

dintre 

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 

si 

UAT JUDEȚUL BOTOȘANI – CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

pentru realizarea proiectului  

 

„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau 

drumuri de legătură.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PĂRŢILE 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism neguvernamental, non profit și de 

utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 

Municipiul Piatra Neamț, strada Lt. Draghescu, nr.9, codul fiscal 11616139, având calitatea de 

solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat  reprezentat prin dl. Vasile ASANDEI, Director 

General 

 

Și 

 

UAT Județul Botoșani - Consiliul Județean, cu sediul în Municipiul Botoșani, Piața Revoluției, 

nr. 1-3, cod postal 710236, codul fiscal 3372955, având calitatea de Partener, reprezentat 

prin dna. Doina-Elena FEDEROVICI – Președinte. 

 

Părțile de comun acord, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 508/19.01.2021 

după cum urmează: 

Art.1. Se modifică art. 5 alin. (1) din Acordul de Parteneriat nr. 508/19.01.2021 și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 

stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală 

eligibilă alocată 

fiecărui partener  și 

% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului  

(lei/%) 

Lider de 

parteneriat –

Agentia pentru 

Dezvoltare 

Regională Nord-

Est 

A 1 Selecția și prioritizarea fișelor 

de proiect 

A 1.1 Elaborarea Metodologiei de 

selecție și prioritizare a 

proiectelor finanțate din  

Programul Operational Asistenta 

Tehnica (POAT) 2014-2020-

aplicabilă la nivelul Regiunii 

Nord-Est și aprobarea acesteia 

prin Hotarare a CDR Nord-Est 

A 1.2 Selecția și prioritizarea 

fișelor de proiect depuse la 

nivelul Regiunii Nord-Est 

 

 

 

- 1 Metodologie de selecție 

și prioritizare a proiectelor 

finanțate din  

Programul Operațional 

Asistenta Tehnica (POAT) 

2014-2020-aplicabilă la 

nivelul Regiunii Nord-Est –

aprobată prin Hotarare CDR; 

- fișe de proiect selectate și 

prioritizate destinate 

pregătirii proiectelor de 

infrastructură in domeniile 

1,765,948.05 lei, 

reprezentand 3.55 % din 

valoarea totala eligibila 

proiectului, respectiv 

din 49,756,074.03 lei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Completarea și depunerea 

fișei de proiect la AM POAT in 

vederea includerii in Planul de 

proiecte 2020 

 

 

A3 Completarea și depunerea 

cererii de finanțare prin 

intermediul aplicației 

MySMIS2014 

 

 

A4 Semnarea contractului de 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv 

variantele ocolitoare si/sau 

drumuri de legatura, 

infrastuctura și servicii 

publice de turism, inclusiv 

obiective de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de 

agrement/ baze turistice 

(tabere scolare) 

 

 

 

 

-1 fișă de proiect aprobată 

de AM POAT și inclusă în 

Planul de proiecte pentru 

anul 2020 

 

 

-1 cerere de finanțare 

aprobată, care va beneficia 

de sprijin fianciar din POAT 

2014-2020 

 

 

-1 contract semnat pentru 

acordarea de sprijin 

financiar in vederea 

elaborarii de documentații 

tehnice la nivelul Regiunii 

de Dezvoltare Nord-Est 

aferente proiectelor din 

portofoliul 2021-2027 pe 

domeniile infrastructura și 

servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial 

turistic,  infrastructură 

rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare 

și / sau drumuri de legătură, 

centre de agrement/baze 

turistice (tabere scolare) 



 

A5 Managementul și 

implementarea proiectului 

A5.1 Constituirea echipei de 

management și de implementare 

a proiectului 

A5.2 Asigurarea  managementului 

pe toata durata proiectului 

A5.3 Elaborarea rapoartelor de 

progres și a cererilor de 

rambursare și verificarea 

cheltuielilor efectuate de către 

partener și a tuturor 

documentelor justificative 

întocmite de către aceștia 

 

A6 Orice alte activitati relevante 

care conduc la indeplinirea 

obligaţiilor liderului de 

parteneriat (asa cum sunt 

descrise in art. 7 din acordul de 

parteneriat)  

 

A 7 Informare si publicitate 

A7.1 Promovarea proiectului prin 

diverse mijloace de comunicare  

 

 

 

-1 echipa de management si 

implementare a proiectului 

 

-management riguros al 

proiectului; 

- rapoarte de progres si 

cereri de rambursare 

transmise catre AM POAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- asigurarea promovarii si 

vizibilitatii proiectului la 

nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Est 

Partener -   

UAT Județul 

Botoșani – 

Consiliul 

Județean 

A1 Completarea si depunerea la 

ADR Nord-Est a fiselor de 

proiecte de investitii 

 

A2 Semnarea acordului de 

parteneriat cu liderul de proiect 

ADR Nord-Est 

 

A3 Managementul si 

implementarea proiectului 

A3.1 Constituirea echipei de 

management și de implementare 

a proiectului 

A3.2 Asigurarea  managementului 

pe toata durata proiectului 

A3.3 Furnizarea in timp util, 

-2 fise de proiecte de 

investitii depuse la ADR 

Nord-Est 

 

-1 acord de parteneriat 

semnat 

 

 

 

 

-1 echipa de management si 

implementare a proiectului; 

 

-management riguros al 

proiectului; 

- informatii si documente 

Valoare totala eligibila 

pentru elaborarea 

documentatiilor tehnico 

economice - 

3,914,050.43 lei 

reprezentand 7.87 % din 

valoarea totala eligibila 

proiectului, respectiv 

din 49,756,074.03 lei. 

 

din care 

 

Valoare totala eligibila 

nerambursabila –  

3,835,769.42 lei 
 



catre liderul de parteneriat, a 

informaţiilor si documentelor 

relevente  privind implementarea 

proiectului, în scopul elaborării 

rapoartelor de progres şi a 

cererilor de rambursare 

 

A4 Elaborarea documentatiei 

tehnico-economice si a altor 

documentatii pentru care se 

solicita finantare din  POAT 

 

A4.1 Elaborarea caietului/ 

caietelor de sarcini in vederea 

achizitionarii serviciilor de 

elaborare si verificare a 

documentatiei tehnico-

economice si alte documentatii 

pentru care se solicita finantare 

din  POAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.2 Organizarea procedurii şi 

atribuirea contractului/ 

acordului-cadru (publicarea 

anuntului de participare si a 

documentatiei de atribuire, 

deschiderea ofertelor tehnice si 

evaluarea acestora, atribuirea 

contractului) 

 

 

 

 

A4.3 Elaborarea si verificarea 

conform legii, prin verificatori 

atestati, a documentatiei 

tehnico-economice si a altor 

transmise in timp util către 

ADR Nord Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-caiet/caiete de sarcini 

elaborate si publicate in 

vederea achizitionarii 

serviciilor de elaborare 

documentatiei tehnico-

economice si alte 

documentatii pentru care se 

solicita finantare din  POAT 

-caiet/caiete de sarcini 

elaborate si publicate in 

vederea achizitionarii 

serviciilor de verificare 

tehnică a documentațiilor 

prin verificatori atestați 

 

 

-proceduri de atribuire 

derulate si 

contract/contracte de 

prestari servicii semnate 

pentru elaborarea 

documentatiilor tehnico 

economice și pentru 

verificare tehnică  a 

documentațiilor prin 

verificatori atestați 

 

 

- documentatii tehnico-

economice si alte 

documentatii pentru care se 

solicita finantare din  POAT 

Proiect - 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 - 

Valoare totala eligibila 

pentru elaborarea 

documentatiilor tehnico 

economice - 

3,178,158.00 lei din care 

solicitat din POAT 

3,114,594.84 lei  

 

 

 

Proiect - Modernizarea, 

extinderea și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, 

precum și modernizarea 

și extinderea 

infrastructurii turistice 

și a infrastructurilor 

conexe ei din cadrul 

Memorialului Ipotești - 

Centrul Național de 

Studii Mihai Eminescu 

din județul Botoșani -  

Valoare totala eligibila 

pentru elaborarea 

documentatiilor tehnico 

economice -    

735,892.43 lei, din care 

solicitat din POAT 

721,174.58 lei  

 

 

  



documentatii pentru care se 

solicita finantare din  POAT 

 

A4.4 Verificarea documentatiilor 

realizate de prestatorii de 

servicii contractati si 

receptionarea acestora 

 

 

A5 Orice alte activitati relevante 

care conduc la indeplinirea 

obligaţiilor partenerului (asa cum 

sunt descrise in art. 8 din acordul 

de parteneriat)  

 

A 6 Informare si publicitate 

A6.1 Promovarea proiectului prin 

diverse mijloace de comunicare  

elaborate si verificate prin 

verificatori atestați 

 

- documentatii tehnico-

economice si alte 

documentatii receptionate 

si verificate de catre 

beneficiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- asigurarea promovarii si 

vizibilitatii proiectului la 

nivelul județului Botoșani 

 

Art.2. Se modifică art. 5 alin. (3) din Acordul de Parteneriat nr. 508/19.01.2021 și va avea 

următorul cuprins: 

(3) Informații despre conturile bancare  

  IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Alte info. 

Lider de 

proiect -  

Agenția 

pentru 

Dezvoltare 

Regională 

Nord- Est 

RO97BRDE280SV08989202800 08989202800 

BRD 

Groupe 

Societe 

Generale 

Piatra 

Neamt 

Bulevardul 

Republicii, nr.18, 

Municipiul Piatra 

Neamț, jud. 

Neamț, România 

Swift 

BRDEROBU 

Partener – 

UAT Județul 

Botoșani 

RO33TREZ24A840301710130X 

 

RO42TREZ11621A480101XXXX 

 

RO86TREZ11621A480102XXXX 

  

RO02TREZ11621A426900XXXX  

 

 

21A4801013372955 

 

21A4801023372955 

 

21A4269003372955 

Trezoreria 

Botoșani 
Botoșani 

Piața Revoluției 

nr.5, mun. 

Botoșani, jud. 

Botoșani 

 

  

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile 

HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 



 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat nr. 508/19.01.2021, ramân 

neschimbate. 

Prezentul Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 508/19.01.2021 s-a încheiat într-un 

exemplar, semnat electronic de fiecare parte și va începe să producă efecte din 

momentul semnării acestuia de către ultima parte contractantă. 

Lider de parteneriat Partener proiect 

  

Director General 

 

 

Vasile ASANDEI 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională  

Nord-Est 

  

 

Președinte 

 

 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Consiliul Județean Botoșani 

 

 

 

  

 



 

Nr. 9622 din 07.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Lider de proiect şi UAT Judeţul 

Botoşani - Consiliul Județean în calitate de Partener, împreună cu celelalte 5 județe din regiunea Nord-

Est, au depus proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, în cadrul Programului Operaţional 

Asistență Tehnică 2014 – 2020. 

În calitate de partener, UAT Județul Botoșani, a solicitat finanțarea documentațiilor tehnico 

economice pentru următoarele proiecte de investiții: 

➢ „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” 

➢ „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum 

și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul 

Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani” 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente UAT Județul Botoșani este de 3.914.050,43  lei, 

inclusiv TVA, iar contribuţia Consiliului Judeţean Botoşani este de 78.281,01 lei, reprezentând 

cofinanțarea în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ce revine UAT Județ Botoșani. 

Menționăm faptul că, proiectul a parcurs etapele de verificare administrativă și de eligibilitate și 

evaluare tehnico-financiară, fiind selectat pentru finanțare și aflându-se în procedură de pre-contractare. 

Prin e-mail-urile transmise în data de 31.05.2021, respectiv 02.06.2021, înregistrate la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 9.262 din 31.05.2021 și 9.346 din 02.06.2021, ADR Nord-Est ne înaintează 

forma revizuită a Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 508 din 19.01.2021, solicitându-

ne aprobarea, semnarea de către reprezentantul legal și transmiterea acestui act adițional, până cel târziu 

în data de 11.06.2021. 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 



 1 

         

       Direcţia Dezvoltare şi Promovare,             Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală, 

    Direcției Investiții și Achiziții Publice,                               Direcţia Buget- Finanţe, 

                                                                                                

Administrator Public al Județului 

Nr. 9623 din 07.06.2021                                                   Nistor Cristian 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Lider de proiect şi UAT Judeţul 

Botoşani - Consiliul Județean Botoșani în calitate de Partener, alături de celelalte 5 județe din regiunea 

Nord-Est, au depus proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră 

de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, în 

cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. 

„Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM 

și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. 

            Obiectivul general al proiectului este reprezentat de Pregătirea de proiecte mature pentru 

perioada de programare 2021-2027 la  nivelul regiunii Nord-Est. 

 Scopul proiectului este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară 

proiectelor de investiții în domeniile infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legatură și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective 

de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 

2021-2027.  

UAT Județul Botoșani este partener în cadrul acestui proiect, solicitând finanțarea 

documentațiilor tehnico economice pentru următoarele proiecte de investiții: 

➢ „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” 

➢ „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din 

cadrul Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”. 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente UAT Județul Botoșani este de 3.914.050,43  

lei, inclusiv TVA, după cum urmează: 

➢ 3.178.158,00 lei, pentru proiectul „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” 

➢ 735.892,43 lei, pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a 

infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești” 

Contribuţia Consiliului Judeţean Botoşani este de 78.281,01 lei, reprezentând cofinanțarea în 

procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 
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Menționăm faptul că, proiectul a parcurs etapele de verificare administrativă și de eligibilitate 

și evaluare tehnico-financiară, fiind selectat pentru finanțare și aflându-se în procedură de pre-

contractare. 

Prin e-mailul transmis în data de 31.05.2021 și înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr. 9.262 din 31.05.2021, ADR Nord-Est ne înștiințează că, urmare a Solicitării de clarificări nr. 1 

(înregistrată la MIPE cu nr. 16779/17.02.2021 și la ADR Nord-Est cu nr. 37130/12.04.2021) și a 

Solicitării de clarificări nr. 2 (înregistrată la MIPE cu nr. 37130/12.04.2021 și la ADR Nord-Est cu 

nr. 3268/13.04.2021), a apărut necesitatea revizuirii Acordurilor de parteneriat prin intermediul unor 

acte adiționale. 

Prin e-mail-ul transmis în data de 02.06.2021 și înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr. 9.346 din 02.06.2021, ADR Nord-Est revine asupra e-mail-ului din data de 31.05.2021 și ne 

înaintează forma revizuită a Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 508 din 19.01.2021 

solicitându-se aprobarea, semnarea de către reprezentantul legal și transmiterea Actului adițional nr. 

1 la Acordul de parteneriat nr. 508 din 19.01.2021 pentru realizarea proiectului, până cel târziu în 

data de 11.06.2021. 

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 Juridică, Administraţie Publică Locală 

      Director executiv,                                                     Director executiv, 

                      Otilia  MORUZ                                                       Amalia MARIAN 
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