
 

                                         Proiect 

                                          Nr. 209 din 01.10.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „ Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani ”, cod  SIPOCA /SMIS 1106 /151928  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de __.__.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16896 din 01.10.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin 

pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod  

SIPOCA /SMIS 1106 / 151928 și a cheltuielilor legate de proiect,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16897 din 01.10.2021 al Direcţiei 

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

Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

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

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) 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 proiectul „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/SMIS 1106/151928, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul Specific 2.2. 

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de 

proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate). 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate actele 

necesare implementării proiectului, precum şi contractul de finanțare. 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente 

anticorupție în administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/SMIS  1106/151928, în cuantum de 

312.315,50 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 312.315,50 lei și valoare totală 

neeligibilă în cuantum de 0 lei.  

 Art.4. Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, în sumă de 

6.246,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului. Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  



Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticoruptie în 

administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/SMIS 1106/151928 în condiții optime, se vor asigura 

din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  

Art.6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 16896 din 01.10.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

Consiliul Județean Botoșani a depus spre finanțare în data de 28.06.2021 proiectul cu titlul 

„Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani” 

cod  SIPOCA /SMIS 1106 /151928, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate), aflat în prezent, în etapa de contractare. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea transparenței, eticii și 

integrității la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Botosani- Consiliul Județean și 

instituțiilor subordonate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

▪ Identificarea principalelor vulnerabilități cu privire la corupție și elaborarea unei 

Analize instituționale; 

▪ Imbunătățirea calității serviciilor publice furnizate prin prevenirea și semnalizarea 

cazurilor asociate fenomenului corupției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 

administrația publică județeană; 

▪ Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor Județului Botosani și a 

personalului din administrația publică locală cu privire la sesizarea faptelor de coruptie și măsuri de 

prevenire a acestora; 

▪ Îmbunătățirea cunoștintelor și competențelor funcționarilor publici și personalului de 

conducere din Consiliul Județean Botoșani și instituțiile subordonate în materie de etică și integritate. 

Rezultatele proiectului sunt următoarele: 

- Elaborarea și adoptarea unei proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție 

și indicatorii aferenți; 

- Elaborarea și diseminarea Analizei instituționale, ce include percepția populației Județului 

Botoșani și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani și 

instituțiile subordonate, cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală; 

- Organizarea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la sesizarea faptelor de 

corupție și măsuri de prevenire a acestora derulată la nivelul instițutiei și județului Botoșani; 

- Organizarea a 4 sesiuni de instruire pentru 43 de funcționari publici de conducere și de 

execuție din cadrul Consiliului Județean Botoșani și 42 de persoane cu funcție de conducere din cadrul 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Botoșani. 

Valoarea totală a proiectului este  în cuantum de 312.315,50 lei inclusiv TVA, din care 

valoarea totală eligibilă este de  312.315,50 lei și valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.  

Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 6.246,31 lei 

reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  

Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani”,cod SIPOCA/SMIS 1106/151928 în condiții optime, se vor asigura 

din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  

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

scop. 
PREŞEDINTE, 

Doina- Elena  FEDEROVICI 
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Direcţia Dezvoltare şi Promovare,            Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,                                                     

Direcției Investiții și Achiziții Publice,     Direcţia Buget- Finanţe, 

                                                                                                

Nr.  16897 din 01.10.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Consiliul Județean Botoșani a depus spre finanțare în data de 28.06.2021, proiectul cu titlul 

„Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani” 

cod  SIPOCA /SMIS 1106 /151928, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate), aflat în prezent, în etapa de contractare. 

Strategia Națională Anticorupție  (SNA) 2016 - 2020, adoptată prin H.G. nr. 583/2016, 

standardizează modul de implementare și evaluare și include un set de indicatori de performanță, cum 

ar fi evaluarea riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, 

realizarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, definirea 

indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, 

obligatorie pentru instituțiile și autoritățile publice.  

Preocuparea Consiliului Județean Botoșani pentru o eficientă și durabilă aplicare a Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016-2020, denotă din realizarea deja a unei serii de pași efectuați până la 

momentul depunerii cererii de finanțare, adoptându-se în acest sens Declarația de aderare la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anti-

Corupție.  

Menționăm că, în Raportul de evaluare tematică a Consiliului Județean Botoșani privind 

implementarea SNA 2016-2020, realizat în anul 2019 de echipa de evaluare formată din experți ai 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Justiției și Agenției 

Naționale de Integritate, s-a constatat faptul că, atât angajații instituției, cât și cei ai structurilor 

subordonate Consiliului Județean Botoșani, nu au participat la cursuri de perfecționare în domeniul 

eticii și integrității, iar standardele referitoare la integritate: conflicte de interese, interdicțiile post-

angajare-pantouflage, etc., sunt noțiuni mai puțin cunoscute la nivelul UAT Județul Botoșani și 

instituțiilor subordonate. 

Implementarea proiectului propus va asigura o soluție și în ceea ce privește lipsa capacitații 

proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de 

remediere, prin realizarea unor sondaje privind percepția asupra corupției în rândul cetățenilor și al 

personalului din cadrul Consiliului Județean Botoșani, rezultând Analiza instituțională.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea transparenței, eticii și 

integrității la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Botoșani- Consiliul Județean și 

instituțiilor subordonate. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

▪ Identificarea principalelor vulnerabilități cu privire la corupție și elaborarea unei Analize 

instituționale; 

▪ Imbunătățirea calității serviciilor publice furnizate prin prevenirea și semnalizarea cazurilor 

asociate fenomenului corupției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația 

publică județeană; 

▪ Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor Județului Botosani și a 

personalului din administrația publică locală cu privire la sesizarea faptelor de coruptie și măsuri de 

prevenire a acestora; 

▪ Îmbunătățirea cunoștintelor și competențelor funcționarilor publici și personalului de 

conducere din Consiliul Județean Botoșani și instituțiile subordonate în materie de etică și integritate. 

Rezultatele proiectului sunt următoarele: 

- Elaborarea și adoptarea unei proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție 

și indicatorii aferenți; 

- Elaborarea și diseminarea Analizei instituționale, ce include percepția populației Județului 

Botoșani și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani și 

instituțiile subordonate, cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală; 

- Organizarea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la sesizarea faptelor de 

corupție și măsuri de prevenire a acestora derulată la nivelul instițutiei și județului Botoșani; 

- Organizarea a 4 sesiuni de instruire pentru 43 de funcționari publici de conducere și de 

execuție din cadrul Consiliului Județean Botoșani și 42 de persoane cu funcție de conducere din cadrul 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Botoșani. 

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 312.315,50 lei inclusiv TVA, din care 

valoarea totală eligibilă este de 312.315,50 lei și valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.  

Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 6.246,31 lei 

reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.  

Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în 

administrația Județului Botoșani”, cod SIPOCA/SMIS 1106/151928 în condiții optime, se vor asigura 

din bugetul propriu județean,  pe parcursul implementării proiectului.  

 Cererea de finanțare a fost  acceptată în etapa de verificare a conformității administrative și a 

parcurs etapa de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în etapa de selecție și contractare. 

Autoritatea de Management -Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a transmis 

Consiliului Județean Botoșani Contractul de finanțare, spre semnare, în data de 23.09.2021.   

 Ținând cont de necesitatea semnării urgente a Contractului de finanțare, se impune aprobarea 

acestui proiect de hotărâre în ședință extraordinară.  

 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 

                                                                   

 
 
       Direcția Investiții și Achiziții Publice                                 Direcţia Buget- Finanţe 

       Director executiv,                                                       Director executiv,   

  Antonela PĂTRAȘCU                                                        Magda DIDII 


