
 
                                                                                                         PROIECT 

                                                                                                                      Nr. 233 din 25.10.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea cofinanţării proiectului  

,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de        .2022, 

urmare adresei nr. 19.892/24.10.2022 a Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. 

Codrii Herței, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20017 din 25.10.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind  aprobarea Acordului de co-finanțare între U.A.T. Județul Botoșani și 

Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței, în vederea cofinanțării 

proiectului ,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular” ce va fi depus spre 

finanțare la Administrația Fondului Cultural Național, în cadrul apelului 1 Investiția I5, PNRR, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 20018 din 25.10.2022 al Direcţiei Dezvoltare şi 

Promovare, al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi al Direcţiei Buget- Finanţe, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

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

europene, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement 

- Ghidul solicitantului privind Apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de 

educație prin cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență Pilonul IV. 

Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură Investiția 5. I: Creșterea 

accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. d), alin. (7) lit. a) şi 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 Acordul de co-finanțare între Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociației Grupul 

Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței, în vederea cofinanţării proiectului ,,Rădăcinile 

neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular” cu suma de 17.587,25 lei. 

Art. 2 Suma de  17.587,25 lei necesară co-finanțării minime, echivalentă cu 10% din valoarea 

totală a proiectului va fi asigurată de autoritatea județeană și se va suporta din bugetul propriu 

județean pe anul 2023. 

Art.3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului se vor asigura din bugetul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii 

Herței. 

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de co-

finanțare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2022 

 



 

 
ANEXA 

la Hotărârea nr. ______ din  ______ .2022 

(nr. pagini = 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE CO-FINANȚARE 

Între Consiliul Judeţean Botoşani şi Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. 

Codrii Herței, în vederea cofinanţării proiectului 

 

,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 



ACORD CO-FINANȚARE 

 

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în Piața Revoluției, nr. 1-3, din municipiul 

Botoșani, județul Botoșani, cod fiscal 3372955,  email: consiliu@cjbotosani.ro, tel. 

0231/514712, fax: 0231/515020, adresă de e-mail consiliu@cjbotosani.ro, reprezentată 

de Doina-Elena FEDEROVICI, în calitate de președinte, denumită în continuare 

Autoritate locală 

și  

Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței, cu sediul în în satul 

Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, cod fiscal 29001462, tel.0231/540800,  

adresă de e-mail codrii.hertei@yahoo.ro, reprezentat(ă) de Marinel STREDIE, în calitate 

de președinte, denumit în continuare Organizator, 

 

încheie un acord de finanțare în vederea realizării proiectului : ,,Rădăcinile neamului-

meșteșugurile,muzica și dansul popular” depus spre finanțare la AFCN, în cadrul 

apelului 1 Investiția I5, PNRR. 

 

1. Obiectul acordului de co-finanțare  

 

Prezentul acord stabileşte modalitățile de acordare a co-finanțării în vederea realizării 

şi desfăşurării proiectului/programului cultural, în perioada 10.04.2023- 30.09.2023, în 

Comuna Hudești, Comuna ,,George Enescu” și orașul Darabani, județul Botoșani. 

 

2. Obligațiile părților:  

 

2.1. Autoritatea locală se obligă:  

a) să acorde o co-finanțare în valoare de 17.587,25 lei în cazul în care proiectul/ 

programul cultural care face obiectul prezentului acord de finanțare este declarat 

câștigător în cadrul apelului de finanțare 1 Investiția I5, PNRR; 

b) să încheie un contract de finanțare cu organizatorul, în cazul în care proiectul este 

declarat câștigător, pâna la data începerii proiectului și să aloce suma prevăzută până 

cel mai târziu la încheierea ultimei activități din cadrul proiectului.  

 

2.2. Organizatorul Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței se 

obligă:  

a) să implementeze proiectul/programul cultural care face obiectul prezentului acord 

de co-finanțare în cazul în care este declarat câștigător în cadrul apelului de finanțare 

1 Investiția I5, PNRR, conform planului de activități asumat în cererea de finanțare; 

b) să menționeze numele şi calitatea autorității locale în toate interviurile scrise şi în 

format video și audio acordate în legătură cu proiectul cultural care face obiectul co-

finanțării; 

mailto:consiliu@cjbotosani.ro,%20reprezentată


c) să se asigure că în spațiile în care se derulează activitățile din cadrul proiectului 

cultural, mai cu seamă în cazul celora care presupun prezența unui public mai mare de 

50 de persoane, sunt respectate toate normele legale PSI, protecția muncii și de 

protecție și prezervare a mediului; 

d) să depună la Consiliul Județean Botoșani Raport trimestrial financiar și de progres al 

activităților proiectului, în vederea justificării co-finanțării acordate. 

3. Semnatarii Acordului consimt la respectarea principiilor de bună practică, la 

informarea permanentă reciprocă și își asumă că sunt în cunoștință de cauză privind 

rezilierea contractului de finanțare din PNRR în cazul în care nu sunt respectate 

obligațiile prevăzute în prezentul acord de co-finanțare.  

 

Autoritate locală          Organizator 

U.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI                        Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală –                  

                                                                G.A.L. Codrii Herței 

 

Reprezentant legal,                                 Reprezentant legal, 

Președinte,                 Președinte, 

Doina-Elena FEDEROVICI                          Marinel STREDIE  

 

Direcția Buget-Finanțe,  

Director executiv - Magda DIDII  

 

Control financiar preventiv, 

Laurențiu BLEZNEAC 

 

 

 

Direcția Dezvoltare și Promovare, 

Director executiv – Otilia MORUZ 

 

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală 

Director executiv - Amalia MARIAN 

 

 

Data                                                Data 

 

 



 
Nr. 20017 din 25.10.2022   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Administrația Fondului Cultural Național a lansat în consultare publică, în data de 08 august 

2022, Ghidul solicitantului privind apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin 

cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență Pilonul IV. Coeziunea 

socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură Investiția 5. I: Creșterea accesului la cultură 

în zonele defavorizate din punct de vedere cultural. 

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt organizații nonguvernamentale. Un 

operator cultural poate solicita și obține o singură finanțare în cadrul acestui apel de proiecte cu 

condiția asigurării unei co-finanțări minime echivalente cu 10 % din valoarea totală a proiectului, 

asigurate de autoritatea locală/județeană. 

Ghidul prevede la punctul 7. Informații privind pregătirea și depunerea unui proiect că 

propunerea de proiect conține Acordul de principiu dat de autoritatea locală (Primărie sau Consiliu 

Județean) pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% din valoarea acestuia.  

Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței a informat Consiliul 

Județean Botoșani că intenționează depunerea proiectului cu titlul ,,Rădăcinile neamului-

meșteșugurile, muzica și dansul popular” și solicită asigurarea co-finanării de 10% din valoarea 

proiectului. 

Valoarea totală a proiectului propus este în cuantum de 35.750 euro, respectiv  175.872,50    

lei iar proiectul va fi realizat în colaborare cu Școala Populară de Arte ”George Enescu”Botoșani.  

 Pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul solicitantului privind regulile și condițiile aplicabile 

finanțării, Județul Botoșani va aloca suma de 3.575 euro, respectiv 17.587,25 lei din bugetul propriu 

al județului din anul 2023, pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% din valoarea acestuia și 

se va încheia un Acord de co-finanțare, conform  Anexei 8 – Model acord de principiu dat de 

autoritatea locală pentru co-finanțarea proiectului.   

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

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 
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R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

           Direcţia Dezvoltare şi Promovare,                                                                     Direcţia Buget- Finanţe, 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală, 

                                                                                                 

Nr. 20018 din 25.10.2022 

                                                                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Administrația Fondului Cultural Național a lansat în consultare publică, în data de 08 august 

2022, Ghidul solicitantului privind apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin 

cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență Pilonul IV. Coeziunea socială 

și teritorială Componenta C11.Turism și cultură Investiția 5. I: Creșterea accesului la cultură în zonele 

defavorizate din punct de vedere cultural. 

Prin intermediul aceste componente se dorește reducerea decalajului de acces la cultură între 

zonele rurale și cele urbane mari și se propune un program de finanțare a proiectelor culturale, derulat 

cu o contribuție obligatorie a autorităților locale de minimum 10% din valoarea proiectului, destinat 

organizațiilor neguvernamentale, derulat în localități cu o populație mai mica de 50.000 de locuitori. 

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Solicitanții eligibili 

pot transmite online proiectele începând cu data de 1.11.2022, ora 10, până cel târziu pe 30.11.2022, 

ora 17.  

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt organizații nonguvernamentale. Un 

operator cultural poate solicita și obține o singură finanțare în cadrul acestui apel de proiecte cu condiția 

asigurării unei co-finanțări minime echivalente cu 10 % din valoarea totală a proiectului, 

asigurate de autoritatea locală/județeană. 

Prin adresa nr. 19.892/24.10.2022 Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii 

Herței a informat Consiliul Județean Botoșani că intenționează depunerea proiectului cu titlul  

,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular” și solicită asigurarea co-finanării de 

10% din valoarea proiectului. 

 Proiectul va fi realizat în colaborare cu Școala Populară de Arte ,,George Enescu” Botoșani, în 

perioada  10.04.2023- 30.09.2023, în Comuna Hudești, Comuna ,,George Enescu” și orașul Darabani, 

județul Botoșani. 

Ghidul prevede la punctul 7. Informații privind pregătirea și depunerea unui proiect că 

propunerea de proiect conține Acordul de principiu dat de autoritatea locală (Primărie sau Consiliu 

Județean) pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% din valoarea acestuia. Cofinanțarea de 

minimum 10% va trebui să fie în bani și va trebui să fie justificată în raportul financiar.  

Proiectul iși propune să atingă următoarele priorități : 

 • Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural 

local;  

• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție;  

• Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței. 

Scopul proiectului este facilitarea accesului copiilor și tinerilor din mediul rural, precum și a 

comunității din care fac parte la produse culturale de calitate, cultivarea interesului pentru diferite 

domenii artistice și oferirea unui cadru necesar educației prin cultură în mediul rural. 

Obiective generale:  

- Oferirea, pentru copii și tineri din zone defavorizate din punct de vedere cultural, a unui cadru 

adecvat de dezvoltare artistică, precum și de manifestare şi promovare; 

 - Cultivarea dialogului prin cultură între reprezentanți ai diferitor generații din mediul rural și a 

sentimentului continuității culturale; 

- Formarea deprinderilor de apreciere estetică şi implicare în actul cultural; 

http://www.cjbotosani.ro/
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- Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare, dezvoltarea 

perseverenţei, cultivarea trăsăturilor morale sociale, psiho-afective şi de caracter, cu implicaţii în 

cultivarea sensibilităţii, a fanteziei şi a imaginaţiei; 

- Stimularea respectului faţă de ideile celorlalţi, dezvoltarea spiritului de competiţie şi 

corectitudine, crearea unor legături de prietenie care să fie urmate de comunicare şi schimb de 

experienţă artistică. 

Obiective specifice: 

 - Organizarea unor activități artistice cu copii și tineri din mediul rural care să contribuie 

interesul acestora  pentru valorile tradiționale; 

 - Încurajarea tinerilor să participe la târguri și evenimente care să le dezvolte aptitudinile și 

gustul pentru arta autentică; 

 - Identificarea, selectarea, promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi 

tinerilor, promovarea actului artistic de calitate, recompensarea talentului; 

 - Promovarea  meșteșugurilor tradiționale  în rândurile tinerilor și adulților din mediul rural,care 

poate fi o poartă spre conversia profesională a beneficiarilor 

 - Dotarea beneficiarilor direcți cu echipament care va asigura organizarea și desfășurarea de 

activități culturale în mediul rural pe termen lung. 

Valoarea totală a proiectului propus este în cuantum de 35.750 euro (sumă raportată la cursul 

InfoEuro din 31.05.2021 al Bancii Europene Centrale, 4,9195 lei pentru 1 euro), respectiv 175.872,50      

lei.  

Astfel, pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul solicitantului privind regulile și condițiile 

aplicabile finanțării, Județul Botoșani va aloca suma de 3.575 de euro (sumă raportată la cursul 

InfoEuro din 31.05.2021 al Bancii Europene Centrale, respectiv 4,9195 lei pentru 1 euro), respectiv     

17.587,25 lei din bugetul propriu al județului, pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% 

din valoarea acestuia și se va încheia un Acord de co-finanțare, conform  Anexei 8 – Model acord 

de principiu dat de autoritatea locală pentru co-finanțarea proiectului.  

În vederea justitficării co-finanțării primită din partea Consiliului Județean, Asociației Grupul 

Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va depune, trimestrial, un raport al activităților 

derulate și al cheltuielilor efectuate. 

 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

se vor asigura din bugetul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței. 

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 

Director executiv, 

Amalia MARIAN 

 
 


