
 
Proiect 

            Nr. 260 din 08.12.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la 

implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele 

Botoșani, Suceava și Iași”,  din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de ___.12.2022,  

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 23343din 

08.12.2022 prin care se propune exprimarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru 

participarea la implementarea proiectului în calitate de Lider, prin încheierea unui Acord de 

Parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Iași, în calitate de parteneri, pentru 

realizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, 

Suceava și Iași”, pe teritoriul județelor Botoșani, Suceava și Iași. 

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

Direcţiei Buget-Finanţe, Direcției Investiții și Achiziții, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică 

Locală, Direcția Administrarea Patrimoniului și Direcției Arhitect Șef nr. 23344 din 08.12.2022, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

ținând cont de  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

3.047/2022 pentru aprobarea Schemei de finanțare — Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 — Turism și cultură, investiția I.4 — Implementarea a 3.000 

km trasee cicloturistice, 

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. – Consiliul Județean Botoșani își exprimă acordul cu privire la participarea la 

implementarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele 

Botoșani, Suceava și Iași” din investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură, 

alături de partenerii: Județul Suceava și Județul Iași, Regia Națională a Pădurilor -ROMSILVA prin 

Direcția Silvică Botoșani și Comuna Vlădeni, Comuna Vorona,  Orașul Flămânzi, Comuna Tudora, 

Orașul Bucecea, Comuna Corni, Comuna Frumușica, Comuna Coșula, Municipiul Suceava, 

Comuna Pătrăuți, Comuna Mitocu Dragomirnei, Comuna Adâncata, Comuna Hânțești, Orașul 

Liteni, Orașul Salcea, Orașul Hârlău, conform Acordului de parteneriat prezentat în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 2. – (1) Consiliul Județean Botoșani își exprimă acordul cu privire la susținerea 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-

economice/ contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare și prevăzute în Ghidul de 

finanțare al apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, proporțional cu lungimea traseului aflat pe 

teritoriul județului Botoșani.  

(2) Se aprobă Nota de fundamentare a investiției și  Harta cu traseul cicloturistic propus, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Județul Botoșani se angajează să identifice toate terenurile aflate în domeniul public 

și privat al acestuia și să susțină identificarea celor mai potrivite rute pe care să se efectueze ulterior 

lucrările de amenajare a traseului cicloturistic, astfel încât acestea să poată avea un caracter de 

continuitate pe teritoriul administrativ al județului și  pe teritoriul administrativ al județelor 

învecinate. 

Art. 4. – Județul Botoșani se angajează să susțină efectuarea lucrărilor și a amenajărilor 

necesare aferente traseului cicloturistic care tranzitează județul de către executantul lucrărilor 

desemnat potrivit legii.  

Art. 5. – Județul Botoșani se angajează să susțină utilizarea nestingherită pentru toți 

utilizatorii, pe întreaga durată a existenței traseului cicloturistic, a lucrărilor și amenajărilor aferente 

și să permită, ulterior dării în folosință a traseului, efectuarea a tuturor lucrărilor de întreținere sau 

mentenanță necesare. 

Art. 6. – Se mandatează președintele Consiliului Județean Botoșani să exercite calitatea de 

Lider de proiect (Partener 1) și să semneze în numele și pe seama tuturor partenerilor, Acordul de 

parteneriat, Cererea de finanțare a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice 

în județele Botoșani, Suceava și Iași” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național” cu toate anexele acesteia, documentele aferente proiectului și să 

reprezinte partenerii în relația cu MDLPA.  

Art. 7. – Președintele consiliului județean, împreună cu partenerii pe teritoriul cărora vor fi 

construite traseele cicloturistice va propune constituirea unei structuri pentru gestionarea 

proiectului. 

Art. 8. – (1) Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului 

de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Secretarul general al județului va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 

Județului Botoșani și va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu. 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                          Avizat pentru legalitate, 

Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr._____din_____2022 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                       Anexa nr. 1 la 

     Hotărârea nr. ____.din ______ 2022  

       (Nr. pagini = 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord de parteneriat 

pentru realizarea proiectului  

“Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,          Avizat pentru legalitate 

        Doina-Elena FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acord de parteneriat 

pentru realizarea proiectului  

“Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași” 

 

Nr._________/__________ 

 

Potrivit prevederilor art. 2 lit. Jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 

decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea 

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 

parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc 

realizarea în comun a reformelor/ investițiilor/ investițiilor specifice locale/ proiectelor, pentru care 

a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.  

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea 

implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens 

în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a 

oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, 

prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 

 

Art. 1. Părţile 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Botoşani – Consiliul Judeţean Botoşani, cu sediul 

în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, cod poştal 710236, cod de 

identificare fiscală 3372955, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat prin 

Doina-Elena FEDEROVICI, Preşedinte, 

 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

transfer: 

- RO67TREZ11621A428901XXXX 

- RO14TREZ11621A428902XXXX 

- RO58TREZ11621A428903XXXX. 

 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Botoșani. 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: 

- RO67TREZ11621A428901XXXX 

- RO14TREZ11621A428902XXXX 

- RO58TREZ11621A428903XXXX. 

 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Botoșani. 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Suceava – Consiliul Judeţean Suceava, cu sediul 

în municipiul Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 36 Suceava, 720026, cod de identificare fiscală 

4244512, având calitatea de Partener 2, reprezentat prin Gheorghe FLUTUR, Președinte; 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul laşi- Consiliul Judeţean laşi, cu sediul în municipiul 

laşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, 700075, cod de identificare fiscală 4540712, având 

calitatea de Partener 3, reprezentat prin Costel ALEXE, Preşedinte, 

 

 



Regia Națională a Pădurilor -ROMSILVA, prin Direcția Silvică Botoșani, cu sediul în 

Municipiul Botoșani, Str. Pacea nr. 47,  710135, cod de identificare fiscală 13695210, având 

calitatea de Partener 4, reprezentat prin Marius HAVRIȘ, Director, 

 

Comuna Vlădeni, cu sediul în Comuna Vlădeni, Strada Principală 

Cod Poștal 717460, Județul Botoșani, cod de identificare fiscală 3748490, având calitatea de 

Partener 5, reprezentat prin Voicu MURARIU, Primar, 

 

Comuna Vorona, cu sediul în Comuna Vorona, Cod poștal: 717475, Județul Botoșani, cod de 

identificare fiscală 3672049, având calitatea de Partener 6, reprezentat prin Aurel ȘTEFAN, 

Primar, 

 

Orașul Flămânzi, cu sediul în Orașul Flămânzi, Strada Dimitrie Iov nr. 284,  Cod poștal: 717155, 

Județul Botoșani, cod de identificare fiscală 3372173, având calitatea de Partener 7, reprezentat 

prin Dan OLOERIU, Primar, 

  

Comuna Tudora, cu sediul în Comuna Tudora,  Cod poștal: 717410, Județul Botoșani, cod de 

identificare fiscală 3672030, având calitatea de Partener 8, reprezentat prin Constantin 

COCOREANU, Primar, 

 

Orașul Bucecea, cu sediul în Str. Calea Națională nr.71, cod poștal: 717045, Județul Botoșani, cod 

de identificare fiscală 3643876, având calitatea de Partener 9, reprezentat prin Angel 

GHEORGHIU, Primar, 

 

Comuna Corni, cu sediul în Comuna Corni,  Cod poștal: 717085, Județul Botoșani, cod de 

identificare fiscală 3748503, având calitatea de Partener 10, reprezentat prin Valerian 

VĂRVĂRUC, Primar, 

 

Comuna Frumușica cu sediul în Str. Iesirea Storești Nr. 3, Comuna Frumușica ,  Cod poștal: 

717160, Județul Botoșani, cod de identificare fiscală 3373322, având calitatea de Partener 11, 

reprezentat prin Constantin BĂLĂȘANU, Primar, 

 

Comuna Coșula, cu sediul în Sat Coșula, Com.Coșula, Cod poștal: 717063, Județul Botoșani, cod 

de identificare fiscală 15676400, având calitatea de Partener 12, reprezentat prin Mircia 

ACATRINEI, Primar, 

 

Municipiul Suceava cu sediul în Bulevardul 1 Mai nr. 5A 

Mun. Suceava, Romania,  Județul Suceava, Cod Poștal: 7202241, cod de identificare fiscală 

4244792, având calitatea de Partener 13, reprezentat prin Ion LUNGU, Primar, 

 

Comuna Pătrăuți, cu sediul în Pătrăuți,  Județul Suceava, Cod Poștal: 727420,  cod de identificare 

fiscală 4244318, având calitatea de Partener 14, reprezentat prin Adrian ISEPCIUC, Primar, 

 

Comuna Mitocu Dragomirnei, cu sediul în Comuna Mitocu Dragomirnei,  Județul Suceava, Cod 

Poștal: 727365, cod de identificare fiscală 4441018, având calitatea de Partener 15, reprezentat 

prin Radu Constantin REZIUC, Primar, 

 

Comuna Adâncata, cu sediul în Comuna Adâncata, Județul Suceava, Cod Poștal: 727005, cod de 

identificare fiscală 4327480, având calitatea de Partener 16, reprezentat prin Viorel CUCU, 

Primar, 



 

Comuna Hânțești, cu sediul în Com Hânțești, nr. 528A, Județul Suceava, Cod Poștal: 727011, cod 

de identificare fiscală 16031747, având calitatea de Partener 17, reprezentat prin Daniel OLARIU, 

Primar, 

 

Orașul Liteni, cu sediul în Str. Mihail Sadoveanu nr. 17,  Județul Suceava, Cod Poștal: 727335, 

cod de identificare fiscală 4244229, având calitatea de Partener 18, reprezentat prin Tomiță 

ONISII, Primar, 

 

Orașul Salcea, cu sediul în Str. Calea Sucevei nr. 9B,  Județul Suceava, Cod Poștal: 705100, cod 

de identificare fiscală 4244180, având calitatea de Partener 19, reprezentat prin Belțic Pârwușor-

ȚICU-EZEKIEL, Primar, 

 

Orașul Hârlău, cu sediul în Str. Muşatini nr. 1, Hârlău, județul Iași, Cod poștal: 705100, cod de 

identificare fiscală 4541190, având calitatea de Partener 20, reprezentat prin Gheorghiță CURCĂ, 

Primar, 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

 

(1)  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii de trasee 

cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, care este depus în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4, precum și pe perioada 

de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

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

din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

JUDEȚUL BOTOȘANI– 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

BOTOȘANI- Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

- Va vira către Consiliile Județene partenere, suma aferentă 

finanțării, proporțional cu lungimea  traseului care străbate 

fiecare județ, în vederea implementării proiectului de către 

fiecare Consiliu Județean; 

- Are ca responsabilitate obținerea avizelor, efectuarea 

documentației tehnico-economice și realizarea investiției pe 

teritoriul Județului Botoșani traversat de traseul cicloturistic 

(inclusiv UAT-uri)  

JUDEȚUL SUCEAVA – 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

SUCEAVA – Partener 2 

Are ca responsabilitate obținerea avizelor, efectuarea 

documentației tehnic-economice și realizarea investiției pe 

teritoriul Județului Suceava (inclusiv UAT-uri) traversat de 

traseul cicloturistic. 

Vor gestiona fondurile care le vor fi virate de Liderul de 

Parteneriat, pentru implementarea proiectului. 



JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL 

JUDEȚEAN IAȘI- Partener 3 

Are ca responsabilitate obținerea avizelor, efectuarea 

documentației tehnic-economice și realizarea investiției pe 

teritoriul Județului Iasi  (inclusiv uat-uri) traversat de traseul 

cicloturistic. 

Vor gestiona fondurile care le vor fi virate de Liderul de 

Parteneriat, pentru implementarea proiectului. 

REGIA NAȚIONALĂ A 

PĂDURILOR -ROMSILVA, 

DIRECȚIA SILVICĂ 

BOTOȘANI- Partener 4 

Va sprijini Liderul de proiect în obținerea tuturor acordurilor 

și avizelor necesare pentru realizarea circuitului velo pe 

drumurile forestiere care fac obiectul proiectului. 

Comuna Vlădeni, jud. Botoșani – 

Partener 5  

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord. 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Vorona, jud. Botoșani  - 

Partener 6 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Orașul Flămânzi, jud. Botoșani  - 

Partener 7 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord. 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului. 

Comuna Tudora, jud. Botoșani – 

Partener 8  

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord. 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Orașul Bucecea, jud. Botoșani – 

Partener 9  

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Corni, jud. Botoșani – 

Partener 10 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Frumușica, jud. 

Botoșani – Partener 11 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Coșula, jud. Botoșani- 

Partener 12 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Municipiul Suceava, jud. 

Suceava- Partener 13 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Pătrăuți, jud. Suceava- 

Partener 14 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna  Mitocu Dragomirnei, 

jud. Suceava- Partener 15 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Adâncata, jud. Suceava- 

Partener 16 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Comuna Hănțești, jud. Suceava- 

Partener 17 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 



Orașul Liteni, jud.Suceava-

Partener 18 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

Orașul Salcea, jud.Suceava-

Partener 19 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului 

 Orașul Hârlău,  jud. Iași-  

 Partener 20 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din prezentul Acord. 

Nu va contribui la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului. 

 

 

 

 

(2) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. 

 

Art.4 Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 

care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 

prezentului acord. 

 

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect / parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor 

de trageri. 

 

B. Obligațiile liderului de parteneriat 

(1)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3)  Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

(4)  Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer, 

împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale 

și procedurale. 

(5)  Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum 

şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 

comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau 

până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare 



a indicatorilor de rezultat/țintelor/obiectivelor aferente activităților proprii, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

transfer. 

(7)  În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 

fost cauzat prejudiciul. 

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii. 

(10) Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele 

aferente finanțării valorii corespunzătoare activităţii/ activităţilor proprii din proiect, asumate 

potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu 

transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate cât și pentru cererile de 

transfer distincte care conțin cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiții, conform 

prevederilor contractului de finanţare. 

(11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii 

de la cordonatorul de reformă/ de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile 

care urmează a fi efectuate. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20 

 

(1)  Cheltuielile angajate de Partenerii 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 sunt eligibile 

în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător 

activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la 

fondurile obţinute din procesul de rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de către aceştia, 

care au fost certificate ca eligibile. 

(2)  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii 

şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la 

coordonatorul de reforme şi/sau investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 

parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către MDLPA. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 

(5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în 

domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, comunicării 

şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 

elaborării cererilor de transfer. 

(8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, 

în scopul elaborării cererilor de rambursare/ transfer. 

(9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau 

european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 

utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și 

să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. Anterior, Partenerii au obligația să acorde 

dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele 

informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate 



privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 

Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor pe parcursul implementării 

proiectului. 

(12) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare 

a indicatorilor de rezultat/obiectivelor/țintelor aferente activităților proprii, partenerii răspund 

proporțional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor. 

(13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(14) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 

analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 

în conformitate cu dispozițiile legale. 

(15) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 

condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 

verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(16) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 

regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani 

după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 

cu liderul de proiect. 

(18) Partenerii sunt responsabili pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activităților proprii 

din cadrul proiectului. 

(19) Partenerii au obligația restituirii sumelor reprezentand cheltuieli afectate de nereguli și 

asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

(20) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți 

parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(22) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

(23) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau privată sau 

administrare proprietate publică) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară 

activitatea) de cel puțin unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria  autorităților 

publice locale, dacă este cazul. 

(24) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente 

finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit 

prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. 

(25) Partenerul are obligația ca activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la 

unul dintre cele șase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia 

în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - 

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 

Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

 

Art. 7. Achiziții publice 

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației 

specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din contractual de 

finanţare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a 

protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării. 

 

Art. 8. Proprietatea 

(26) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, 



a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării 

plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.  

(27) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au  

facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au 

obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în 

comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi 

exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform 

scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele/ bunurile, fie ele mobile 

sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. 

 

 

 

Art. 9. Confidențialitate 

(28) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină 

orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 

informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 

Parteneriat. 

 

Art. 10. Legea aplicabilă 

(29) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(30) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci 

când este convenită de toate părţile. 

 

Art. 11. Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în ___ exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 

cererea de finanţare . 

Județul Botoșani – Consiliul 

Județean Botoșani 

Lider de proiect (Partener 1) 

Președinte, Doina-Elena 

FEDEROVICI 

Semnătura Data şi locul 

semnării  

Județul Suceava  – Consiliul 

Județean Suceava 

Partener 2 

Președinte, Gheorghe 

FLUTUR 

Semnătura Data şi locul 

semnării  

Județul Iași  – Consiliul 

Județean Iași 

Partener 3 

Președinte, Costel ALEXE Semnătura Data şi locul 

semnării  

Regia Națională a Pădurilor 

-ROMSILVA, Direcția 

Silvică Botoșani 

Partener 4 

Director, Marius HAVRIȘ Semnătura Data şi locul 

semnării 

 



Comuna Vlădeni, jud. 

Botoșani – Partener 5  

Voicu MURARIU, Primar Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Vorona, jud. 

Botoșani  - Partener 6 

Aurel ȘTEFAN, Primar  Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Orașul Flămânzi, jud. 

Botoșani  - Partener 7 

Dan OLOERIU, Primar Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Tudora, jud. 

Botoșani – Partener 8  

Constantin COCOREANU, 

Primar  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Orașul Bucecea, jud. 

Botoșani- Partener 9 

Angel GHEORGHIU, 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Corni, 

Jud.Botoșani-Partener 10 

Valerian VĂRVĂRUC, 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Frumușica, jud. 

Botoșani-Partener 11 

Constantin BĂLĂȘANU, 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Coșula, jud. 

Botoșani-Partener 12 

Mircia ACATRINEI,  

Primar  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Municipiul Suceava, jud. 

Suceava- Partener 13 

Ion LUNGU,  

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Comuna Pătrăuți, jud. 

Suceava- Partener 14 

Adrian ISEPCIUC,  

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna  Mitocu 

Dragomirnei, jud. Suceava- 

Partener 15 

Radu Constantin REZIUC, 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Adâncata, jud. 

Suceava-Partener 16 

Viorel CUCU,  

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Comuna Hânțești, jud. 

Suceava-Partener 17 

Daniel OLARIU,  

Primar  

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 



Orașul Liteni, jud.Suceava-

Partener 18 

Tomiță ONISII, Primar Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Orașul Salcea, jud.Suceava-

Partener 19 

Belțic Pârwușor- 

ȚICU-EZEKIEL,  

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

Orașul Hârlău,  jud. Iași- 

Partener 20 

Gheorghiță CURCĂ, 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Anexa nr. 2  la 

     Hotărârea nr. ____.din ______ 2022  

       (Nr. pagini = 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de fundamentare a investiției   

  și  

 

Harta cu traseul cicloturistic propus 

 

 

pentru realizarea proiectului  

“Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                          Avizat pentru legalitate, 

Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

Nr. 23343 din 08.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 1158 bis din 29.11.2022, Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 3.047/2022 pentru aprobarea Schemei de finanțare — Condiții de accesare a fondurilor 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 — Turism și cultură, investiția I.4 — Implementarea a 3.000 km 

trasee cicloturistice. 

Prin intermediul componentei C11- I4 se urmărește sprijinirea transportului durabil prin 

dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor 

cicloturistice se  face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11 – Turism și cultură, prin care 

este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice și dezvoltarea infrastructurii aferente. 

Pentru îndeplinirea condițiilor precizate mai sus, Consiliul Județean Botoșani, în calitate 

de Lider,  a inițiat încheierea unui Acord de Parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Consiliul 

Județean Iași, în calitate de parteneri, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de 

trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, pe teritoriul județelor Botoșani, Suceava 

și Iași. 

Obiectul acestui Acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le 

revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee 

cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, care va fi depus în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4, precum și pe perioada 

de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

Pentru încărcarea proiecului în aplicația https://investitii.mdlpa.ro,  este obligatoriu să se 

prezinte Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv Nota de fundamentare și 

Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului. 

Bugetul eligibil alocat pentru realizarea unui traseu cicloturistic se determină prin 

înmulțirea lungimii traseului cicloturistic, în km, și a costului unitar mediu (82.500 euro/km, fără 

TVA), buget alocat = lungime traseu (km) x cost unitar mediu (82.500 euro/km).  

Traseul propus pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în 

județele Botoșani, Suceava și Iași” are  205  km și parcurge următoarele județe:  

U.A.T. Județul Botoșani  114 km; 

U.AT. Județul Suceava  55,00 km; 

U.A.T. Județul Iași  36,00  km. 

 

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

scop. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
https://investitii.mdlpa.ro/
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           Direcţia Dezvoltare şi Promovare,                                                                     Direcţia Buget- Finanţe, 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,                                Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,                                                     

         Direcția Administrarea Patrimoniului                                                                    Direcția Arhitect Șef  

Nr. 23344 din 08.12.2022 

                                                                             

Administrator public al județului, 

                                           Cristian NISTOR 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 1158 bis din 29.11.2022, Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 3.047/2022 pentru aprobarea Schemei de finanțare — Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 — Turism și cultură, investiția I.4 — Implementarea a 3.000 km 

trasee cicloturistice. 

Această schemă de finanțare reglementează regulile și condițiile aplicabile finanțării din 

fondurile europene aferente apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I4, cu următorul calendar:   

- Consultare publică   17 noiembrie 2022 

- Testare platformă informatică  29 noiembrie 2022 

- Deschidere sesiune de depunere  05 decembrie 2022, ora 09:00 

- Închidere sesiune de depunere   11 decembrie 2022, ora 23:59.  

Prin intermediul componentei C11- I4 se urmărește sprijinirea transportului durabil prin 

dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor 

cicloturistice se  face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11 – Turism și cultură, prin care 

este vizată creșterea accesibilității zonelor turistice și dezvoltarea infrastructurii aferente. 

Bugetul total alocat pentru Investiția I.4 din Componenta 11 – Turism și cultură este echivalentul 

în lei a sumei de 247,5 milioane euro, la cursul valutar de 1 euro=4,9227, pe priorități de intervenții: 

- PI 1- Pentru proiecte depuse în parteneriat    167,5 milioane euro 

- PI 2- Pentru proiecte depuse de beneficiari individuali   80,0 milioane euro.  

Unitățile administrativ teritoriale sunt beneficiari eligibili, în cadrul priorității de investiții 

PI 1 - proiecte depuse de parteneriat iar traseele eligibile îndeplinesc condițiile următoare: 

a) traversează minimum 3 județe, axă principală, 

b) sunt continue pe o lungime de minimum 150 km,  

c) includ conexiuni secundare către obiectivele turistice-culturale din Componenta 11, Investiția 

I.1 ”Promovarea celor 12 rute culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km de la axa principală 

propusă, 

d) se realizează pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ 

teritoriale, al statului român sau cele aflate în administrarea ANAR/Compania Națională de Căi Ferate 

„CFR” și structurilor descentralizate ale acestora/altor autorități ale administrației publice 

centrale/instituții publice/instituții de interes local sau pe terenuri ale beneficiarilor persoane juridice de 

drept privat (unități de cult, ONG-uri sau persoane fizice), în situația în care beneficiarul eligibil este 

titularul unui drept real asupra terenului, care îi dă posilibitatea să solicite și să obțină autorizație de 

construire pe întreaga durată de viață a construcției. 

Traseul cicloturistic propus străbate următoarele UAT-uri: Jud.Botoșani, Jud.Suceava, 

Jud.Iași și Comunele: Vlădeni, Vorona, Or. Flămânzi,Tudora, Or. Bucecea,Corni, Frumușica, Coșula, 

Mun.Suceava, Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei, Adâncata, Hânțești, Orașele Liteni, Salcea, Hârlău.  

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


 2 

 

 

 

Pentru îndeplinirea condițiilor precizate mai sus, Consiliul Județean Botoșani, în calitate 

de Lider,  a inițiat încheierea unui Acord de Parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și 

Consiliul Județean Iași, în calitate de parteneri, pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, pe teritoriul județelor 

Botoșani, Suceava și Iași. 

Obiectul acestui Acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le 

revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de trasee 

cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, care va fi depus în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4, precum și pe perioada 

de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

Pentru încărcarea proiecului în aplicația https://investitii.mdlpa.ro,  este obligatoriu să se 

prezinte: Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv Nota de fundamentare și 

Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului. 

Bugetul eligibil alocat pentru realizarea unui traseu cicloturistic se determină prin înmulțirea 

lungimii traseului cicloturistic, în km, și a costului unitar mediu (82.500 euro/km, fără TVA), buget 

alocat = lungime traseu (km) x cost unitar mediu (82.500 euro/km).  

Traseul propus pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în 

județele Botoșani, Suceava și Iași” are  205  km și parcurge următoarele județe:  

- U.A.T. Județul Botoșani  114 km 

- U.AT. Județul Suceava  55,00 km 

- U.A.T. Județul Iași  36,00  km. 

Bugetul alocat proiectului se calculează după formula: 
BUGET ALOCAT=LUNGIME TRASEU (km) x COST UNITAR MEDIU (82.500 euro/km) fără 

TVA. 

Bugetele şi lungimea traseelor identificate aferente judeţelor sunt: 

a. Bugetul UAT-Judeţul Suceava = 55 km. traseu Judeţul Suceava x 82.500 euro/km= 

4.537.500 euro fără TVA; 

b. Bugetul UAT-Judeţul Botoşani = 114 km. traseu Judeţul Botoşani x 82.500 euro/km= 

9.405.000 euro fără TVA; 

c. Bugetul UAT-Judeţul Iaşi = 36 km. traseu Judeţul Iaşi x 82.500 euro/km= 2.970.000 euro 

fără TVA. 

Lungimea totală a traseului cicloturistic aferent proiectului ce urmează a fi depus în parteneriat 

de către judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi este de 205 km. 

Bugetul total al proiectului este de 16.912.500 euro fără TVA. 

 

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                                                                               

 

https://investitii.mdlpa.ro/
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 Direcția Administrarea Patrimoniului                                            Direcția Arhitect Șef 

       Geanina PINTILII                                                                               Paul HRUȘCĂ 



Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C11 – TURISM ȘI CULTURĂ

Investiția I.4 – Amenajarea a minim 3000 km trasee cicloturistice la nivel național

Cod de identificare 

fiscală Cod de identificare fiscală

Cod de identificare 

fiscală

Partener 1/       Lider 

parteneriat

3372955

Partener 7

3372173

Partener 13 4244792

Partener 2
4244512

Partener 8
3672030

Partener 14
4244318

Partener 3
4540712

Partener 9
3643876

Partener 15
4441018

Partener 4
13695210

Partener 10
3748503

Partener 16
4327480

Partener 5
3748490

Partener 11
3373322

Partener 17
16031747

Partener 6
3672049

Partener 12
15676400 Partener 18 4244229

Partener 19 4244180

Partener 20 4541190

Număr de km propuși pentru finanțare: 

Indicatori de proiect

a.    Lungime traseu cicloturistic (km): 205 km (=a.1+a.2+a.3)

a.1    Lungime totală axă principală traseu cicloturistic (km): 194 km

a.2    Lungime totală conexiuni secundare traseu cicloturistic (km): 11 km

a.3  Lungime infrastructură pentru biciclete în curs de execuție sau în perioada de durabilitate-nu se finanțează- (km): 0 km (neeligibilă pentru finanțare)

b.1    Lungime traseu suprapus cu EuroVelo 6 (km): 0 km

b.2    Lungime traseu suprapus cu EuroVelo 13 (km): 0 km

b.3    Lungime traseu suprapus cu Via Transilvanica (km): 0 km

c.1    Lungime traseu suprapus cu Velo Râuri (km): 61 km

c.2     Lungime traseu suprapus cu Velo Carpatica (km): 0 km

d.    Număr de obiective cultural-turistice din Investiția I.1 „Promovarea 12 rute turistice/culturale”: 7 buc. (se va completa cu numărul de obiective identificate/atinse)

 Obiective cultural-turistice din Investiția I.1 „Promovarea 12 rute turistice/culturale”:

Mun.Suceava

Denumire partener

Orașul Flămânzi

Comuna Tudora

Orașul Bucecea

Comuna Corni

 61 km (=c.1+c.2)

Comuna Pătrăuți

Com.Mitocu Dragomirnei

Denumire UAT pe raza căreia de află JudețDenumire obiectiv cultural-turistic

Comuna Vlădeni Comuna Frumușica

Com.Adâncata

Comuna Vorona

Com.Hânțești

 0 km (=b.1+b.2+b.3)

(solicitantul va insera rânduri/celule pentru a identifica toți partenerii)

Orașul Liteni

Oraș Salcea

Oras Hârlau

Denumire partener

JUDETUL BOTOSANI

JUDETUL SUCEAVA

JUDETUL IASI

DIRECTIA SILVICA BOTOSANI

Toate informațiile geospațiale prezentate se vor corela cu informațiile din Harta traseului cicloturistic propus, atfle încât să fie verificabile pe hartă. 

 205 km

(=a.1+a.2, valoare eligibilă, se va 

corela cu valoarea din cererea de 

finanțare)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului (lider de parteneriat sau solicitant individual). 

Denumire solicitant: Parteneriat pentru realizarea traseului cicloturistic „Dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași"

Parteneri:

Denumire partener

Comuna Coșula



Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C11 – TURISM ȘI CULTURĂ

Investiția I.4 – Amenajarea a minim 3000 km trasee cicloturistice la nivel național

4. Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” 

5.Biserica „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” 

6. Mănăstirea Dragomirna 

(tabelul se va completa cu toate obiectivele cultural-turistice aflate pe o rază de 10 km de la axa principală a traseului cicloturistic)

e. Număr conexiuni transfrontaliere: (se va completa cu numărul de conexiuni realizate)

(tabelul se va completa cu toate conexiunile transfrontaliere)

f.    Observații

f1. Elemente constructive/transport public care asigură continuitatea infrastructurii pentru biciclete

Judetul Iasi

f2. Descriere segmente infrastructură pentru biciclete în curs de execuție sau în perioada de durabilitate-nu se finanțează- (km): 

Km

(tabelul se va completa cu toate segmentele identificate)

f3. Segmente de traseu identificate pe diguri de protecție la inundații/căi ferate dezafectate

lungime totală traseu suprapus pe diguri de protecție la inundații 0 buc. (unitate de măsură km)

lungime totală traseu suprapus pe căi ferate dezafectate 0 buc. (unitate de măsură km)

Km

f4. Alte observații (linkuri, intervenții/reparații la infrastructura existentă pentru biciclete, conexiuni cu transportul public, puncte sensibile de intersecție cu alte moduri de transport etc.)

 Suceava

Pătrăuți

Mun.Suceava

Mitocu Dragomirnei

3. Mănăstirea Teodoreni Suceava

Suceava

Suceava

Suceava

Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun 

Denumire punct de trecere frontieră Denumire UAT pe raza căreia se află Județ

Județ Denumire UAT pe raza căreia se află Descriere observație

Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun 

Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun. Mentionăm: Gara Suceava Nord – 

mun Suceava si Gara Liteni – oras Liteni

1. Mănăstirea Coșula - Ruta mănăstirilor din Moldova  Coșula Botoșani

2. Ruta gastronomiei tradițională botoșăneană Botoșani Botoșani

7. Biserica de lemn Sfinții Voievozi Bălușeni Bălușeni Botoșani

Judetul Botosani Comuna Vlădeni, Comuna Vorona,  Orașul Flămânzi, Comuna 

Tudora, Orașul Bucecea, Comuna Corni, Comuna Frumușica, 

Comuna Coșula

Judetul Suceava  Municipiul Suceava, Comuna Pătrăuți, Comuna Mitocu 

Dragomirnei, Comuna Adâncata, Comuna Hânțești, Orașul 

Liteni, Orașul Salcea

Judetul Botosani Judetul Botosani

Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun . Potențialul turistic natural din 

zona traseului propus este deosebit datorită impactului direct vizual (componente naturale de 

peisaj, relief, hidrografie, faună, floră). 

Se regăsesc numeroase monumente istorice.

Hirlau

Județ Denumire UAT-uri pe raza căreia se află

1.

Observații regimul juridic/intabulat/neintabulat

2.

Județ Denumire UAT pe raza căreia se află Descriere observație

Județ Denumire UAT pe raza căreia se află Sursă de finanțare
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Judetul Iasi Judetul Iasi

Data:

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Nume, prenume

Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun . 

Judetul Suceava Judetul Suceava Pe tot segmentul de traseu regasim statii de  transport in comun. Mentionăm: Gara Suceava Nord – 

mun Suceava; Gara Liteni – oras Liteni, jud.Suceava, 




