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Către,
Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară"Zona Metropolitană"Botoşani

Urmare adresei dvs. nr. 565/09.08.2017 prin care solicitaţi aprobarea de către Consiliul
Local Botoşani a Notei conceptuale privind realizarea investiţiei "Şoseaua de centură a
municipiului Botoşani prin Curteşti ". prin prezenta, vă comunicăm următoarele:
in primul rând, pentru a se lua decizii referitoare la realizarea de obiective de interes
comun pentru unităţile administrativ-teritoriale asociate in Zona mctropolitană Botoşani,
menţionăm că se impune actualizarea Actului constitutiv, conform art. 19 al. (1) din
Statutul Zonei Metropolitane Botoşani,
Statutul Asociaţiei a fost modificat prin Actul adiţional nr. 4, prin incheierea de
autentificare TIr. 2007/08.08.2017.
Conform art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, orice
modificare a actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin Î/lscrierea modificării
Î/I Registrul asociatiilor şi fundatiilor aflat la grefa judecătoriei ÎII a cărei circumscripţie Îşi
are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 - 12.
Potrivit art. 12 al. (1) din O.G. TIr. 26/2000, Înscrierea În Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor, În conformitate cu art. 8, se efectuează ÎII ziua rămânerii definitive a Îllcheierii de
admitere, eliberându-se, Ia cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia UII
certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asocia/iei, sediul acesteia, durata de
funcţionare, numărul şi data Înscrierii În Registrul asociaţiilor şifundaţiilor.
AI. (2) al aceluiaşi articol, prevede că ÎII relaţia cu terţii dovada personalităţiijuridice
se face cu certificatul de înscriere.
în al doilea rând, in cadrul Asociaţiei, conform art. 21 al. (1) din Statut, Consiliul
Director este organismul executiv şi asigură punerea in executare a hotărâri lor Consiliului de
Administraţie. EI este alcătuit, din primarii unităţilor administrativ-teritoriale membre.
Conform al. (2) Iit, b) al aceluiaşi articol din Statut, in exercitarea competenţei sale,
Consiliul Director procedează la Încheierea de acte juridice. ÎII numele şi pe seama
Asociaţiei.

Potrivit al. (7) lit, a) al aceluiaşi articol din Statut. Consiliul Director angajează
În relaţiile cu autorităţile publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme
internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară Î/1 vederea obţinerii de
finanţări nerambursabile şi rambursabile, şi cu alte foruri a căror participare este necesară în
vederea obţinerii de finanţări nerambursabile şi ratnbursablle, destinate realizării unor
obiective de interes comun.
Asociaţia

Conform art. 14 din Statut, membrii asociaţiei au dreptul să panicipe la activităţile,
proiectele si programele Asociaţiei si să fie infonnaţi asupra programelor şi proiectelor de
dezvoltare a zonei.
De asemenea, potrivit art. 19 al. (3) din Statul, Consiliul (le Administraţie hotărăşte

asupra finanţării unor obiective majore de interes comun şi stabileşte modificarea cotelor de
contribuţie ale membrilor. Hotărârile Consiliului de Administraţie vor fi supuse infonnării şi
dezbaterii consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile în
care aceste finanţări converg cu competenţele acestora .
În altă ordine de idei, potrivit art, 36 al. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001,
consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
municipiului, precum şi atribuţii privind administrarea domeniului public sau privat a

municipiului.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la al. (2) lit. b), consiliul local:
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale;
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la al. (2) lit. c), consiliul local:
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului
urbanism ale localităţilor;
Conform art. 128 al. (3) din Legea

TIr.

215/2001, aprecierea

şi

necesităţii şi

oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin exclusiv autorităţilor
deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi.
Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru
legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă
sau penală, după caz, a semnatarilor, in cazul încălcării legii, in raport cu atribuţiile
specifice.
Astfel, considerăm că după obţinerea unei încheieri de modificare a actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei, prin H .c.L. se poate supune pentru aprobare Nota
conceptuală privind realizarea investiţiei "Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin
Curteşti ", pe baza documentaţiei şi referatelor de specialitate Întocmite de Serviciul
Investiţii, Serviciul Patrimoniu şi Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Botoşani.

Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Mihail Gabriel

Secretar,
Tanasă

Oana Gina Georgescu
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Oficiul Juridic Contencios
Nr.565/DC/24.08.2017
Proiect de răspuns aferent Adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"Zona Metropolitană" Botoşani nr. 565/09.08.2017
Urmare adresei dvs nr. 565/09.08.2017 prin care solicitaţi aprobarea de către Consiliul
Local Botoşani a Notei conceptuale privind realizarea investiţiei "Şoseaua de centură a
municipiului Botoşani prin Curteşti", prin prezenta, vă comunicăm următoarele:
In primul rând, pentru a se lua decizii referitoare la realizarea de obiective de interes
comun pentru unităţile administrativ-teritoriale asociate în Zona metropolitană Botoşani,
menţionăm că se impune actualizarea Actului constitutiv, conform art. 19 al. (1) din
Statutul Zonei Metropolitane Botoşani.
Statutul Asociaţiei a fost modificat prin Actul adiţional nr. 4, prin Încheierea de
autentificare nr. 2007/08.08.2017.
Conform art. 33 din G.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, orice
modificare a actului constitutiv sau a statutului asocia/iei se face prin Înscrierea modificării
În Registrul asociatii/or şi fundatii/or aflat la greta judecătoriei În a cărei circumscriptie Îşi
are sediul asocia/ia. cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor ari. 8 - 12.
Potrivit art. IZ al. (1) din G.G. nr. 26/2000. inscrierea În Registrul asociaţii/or şi
[undaţiilor, in conformitate cu ar!. 8, se efectuează În ziua rămânerii definitive a Încheierii de
admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asocia/iei sau mandatarului acesteia un
certificat de Înscriere care va cuprinde: denumirea asocia/iei, sediul acesteia. durata de
funcţionare, numărul şi data inscrierii in Registrul asociaţiilor şifundaţiilor.
Al. (2) al aceluiaşi articol, prevede că În relaţia cu terţii dovada personalităţiijuridice
se face cu certificatul de Înscriere.
În al doilea rând, în cadrul Asociaţiei, conform art. 21 al. (1) din Statut, Consiliul
Director este organismul executiv şi asigură punerea în executare a hotărâri lor Consiliului de
Administraţie. El este alcătuit, din primarii unităţilor administrativ-teritoriale membre.
Conform al. (2) lit. b) al aceluiaşi articol din Statut, în exercitarea competenţei sale.
Consiliul Director procedează la Încheierea de acte juridice, În numele şi pe seama
Asociaţiei.

Potrivit al. (7) Iit. a) al aceluiaşi articol din Statut, Consiliul Director angajează
Asociaţia În relaţiile cu autorităţile publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme
internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară În vederea obţinerii de
finanţări nerambursabile şi rambursabile, şi cu alte foruri a căror participare este necesară În
vederea obţinerii de finanţări nerambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor
obiective de interes comun.
Conform art. 14 din Statut, membrii asociaţiei au dreptul să participe la activităţile,
proiectele şi programele Asociaţiei şi să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de
dezvoltare a zonei.
De asemenea, potrivit art. 19 al. (3) din Statut, Consiliul de Administraţie hotărăşte
asupra finanţării unor obiective majore de interes comun şi stabileşte modificarea cotelor de

contribuţie

ale membrilor. Hotărârile Consiliului de Administraţie vor fi supuse
dezbaterii consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în
care aceste finanţări converg cu competenţele acestora.

infonnării şi
condiţiile

în

În altă ordine de idei, potrivit art. 36 al. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/200 1,
consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a
municipiului, precum şi atribuţii privind administrarea domeniului public sau privat a
municipiului.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la al. (2) lit. b), consiliul local:
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la al. (2) lit. c), consiliul local:
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
Conform art. 128 al. (3) din Legea nr. 215/2001, aprecierea necesităţii şi
oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative apartin exclusiv autorităţilor
deliberative, respectiv executive şi nu pot {ace obiectul controlului altor autorităţi.
Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege. contrasemnarea sau avizarea pentru
legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă
sau penală, după caz, a semnatari/or, în cazul încălcării legii. în raport cu atribuţiile
specifice.
Astfel, considerăm că după obţinerea unei în cheieri de modificare a actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei, prin H.C.L. se poate supune pentru aprobare Nota
conceptuală privind realizarea investiţiei "Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin
Curteşti ", pe baza documentaţiei şi referatelor de specialitate întocmite de Serviciul
Investiţii, Serviciul Patrimoniu şi Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Botoşani.

Şef Serviciu,
Bogdan, Munteanu
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Întocmit, cons, jr,
Cătălin Dolachi-Pelin
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În atenţia domnului Primar CATĂLlN MUGUREl FLUTUR
Prin prezenta revenim la adresa noastră nr. 169/15.05.2017 prin care solicitam
aprobarea de Consiliul local Botosani a Notei conceptuale privind realizarea
investiţiei "Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curtestî'.
Planul de investiţii al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona
Metropolitană Botoşani" pentru anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie nr. 52/07.032017, prevede la pozitia 6 realizarea proiectului "Sosea de
centură Ocolitor Botosani prin Curtesu", fiind alocată pentru acesta suma de 300.000
lei.
Documente ale autorităţilor locale s Judetene prevăd necesitatea construirii
unu: drum de centură a mumcionuu: Botosani după cum urmează:
r- Planul de mobilitate urbană dura/)/Iă În municipiul Botoşani, aprobat prin
H Cl. nr 140/29.07.2017 prevede la cap.9 Planul de acţiune, subcap. 9.2
Intervenţii majore asupra reţelei stradale, măsura 2 Planificarea teritorială
strategică şi crearea de coridoare ocolitoare (pag. 206 ..207)
? Strategia de dezvoltare economica-economică a juoetutui Botoşani 2014
2020, aprobată prin HCJ nr 43/27032014, cap. 5 Priorităţi de
dezvoltare pe obiective/Domenii d8 acţiune (pag .154) şi cap. 7 Portofoliul
de proiecte ale judetului Botoseru 2014-2020 (proiectul "Construirea unei
centuri noi pentru devierea traficului pe zona de sud a municipiutui
isotoseni" - pag. 231)
y Planul Urbanistic General al rr uncipiului Botosani va include soseaua de
centură a municipiului prin Curtesti
În vederea realizării proiectulUI de Investitii Consiliul local al municipiului
Botosani a aprobat plin H.C.l nr 5'rl28 02 2017. asoc.e-ea rnumcipluiu: Botoşani
cu comun", Curteşti SI ASOCiatia de Dezvolt-He lnterco-nurutară "Zona MetropoiitonEl
Botosani"
. Prlll Hotărârea nr. 58/07.032017 a Consuiutu: de Administraţie a Asociatiei de
Dezvolta-o lnlercornumtară .Zona Metropolltană Botosani", care a făcut şi obiectul
Hotărării nr 19/2802.2017 a Consiliului local al comunei Curtesti, a fost aprobat
Caietul de sarcini pentru eaborarea Stuciulo, de fezabilitate pentru "Şoseaua de
centură Ci municipiului Botoşani pnn Curteşti.
",
Pentru cofinantarea acestui proiect. Consi.iul Local al municipiului 80tosal1i a
"probat, prin H.C.l 'nr. 62/31032017, alocarea sumei de 350.000 lei din bugetul
local pe anul 2017, pentru rcahzarea Notei conceptuale si a Studiului ele
(pre)fezabiltlate pentru Şoseaua de centură il municipiului Botoşani prin Cuttesti.
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Ca urmare a celor de mai sus şi având În vedere prevederile H.G. nr.
907/2911.2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
tinanţate din fonduri publice si prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, vă
Înaintăm spre aprobare Nota conceptuală privind realizarea proiectului "Şoseaua de
centură a municipiului Botoşani prin Curtesiî, Caietul de sarcini pentru elaborarea
Studiului de fezabilitate pentru "Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin
Curteşti". şi Strategia de contractare pentru achizitia Studiului de fezabilitate.

Director,
EGNER FLORIN - SIMION:;:"-:--"
.
'""

: !"

'---

---'

_

