
  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului 
Botoșani pentru perioada 2021-2027 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027;  

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 
Economice, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

văzând dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul 
european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului 
pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor 
și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare; 

văzând prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

văzând prevederile contractului de finanțare nr. 518/19.06.2020 încheiat între Autoritatea 
de Management Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Beneficiarul UAT 
Municipiul Botoșani având ca obiect acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru 
implementarea proiectului ”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului 
Botoșani”, cod SIPOCA 830/MySMIS 2014+ 135796; 
            în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. k) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 

  în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului 

Botoșani pentru perioada 2021-2027, conform Anexei la prezenta hotărâre. 



  

   
Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Inițiator,                                 Avizat pentru legalitate, 
  Primar,             Secretar general, 

    Cosmin Ionuț Andrei                    Ioan Apostu  
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Anexa la HCL nr. ........... din ............... 

 

 

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ (S.I.D.U.) A 

MUNICIPIULUI BOTOȘANI PENTRU PERIOADA 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Inițiator,        Avizat pentru legalitate, 

         Primar,               Secretar general 

Cosmin Ionuț Andrei       Ioan Apostu  

 

 

 

(https://primariabt.ro/storage/2020/07/SIDU-BOTOSANI-2021-2027-CONSULTARE-

PUBLICA-optimizat.pdf) 

 

https://primariabt.ro/storage/2020/07/SIDU-BOTOSANI-2021-2027-CONSULTARE-PUBLICA-optimizat.pdf
https://primariabt.ro/storage/2020/07/SIDU-BOTOSANI-2021-2027-CONSULTARE-PUBLICA-optimizat.pdf


  

 

 

 

    
Nr. INT 293 / 17.01.2023 

Serviciul Management Proiecte 

 

SE APROBĂ    

     PRIMAR, 

      Cosmin Ionuț Andrei 

 

Referat pentru adoptarea Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Botoșani 

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului 

Botoșani pentru perioada 2021-2027 

 
Având în vedere dispozițiile art. 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru 
o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a 
normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și 
integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru 
managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare; prevederile 
art. 14 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și dispozițiile cererii de finanțare și ale contractului de asistență 
financiară nerambursabilă pentru proiectul ”Eficiență și performanță în administrația publică a 
Municipiului Botoșani”, se impune adoptarea documentului strategic SIDU pentru perioada de 
programare 2021-2027. 

La nivelul UAT Municipiul Botoșani, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Botoșani pentru perioada 2014-2023 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Botoșani nr. 238 din 28 septembrie 2017 și a reprezentat documentul cadru prin care 
unitatea administrativ-teritorială a participat la apelurile de proiecte pe diverse Programe de finanțare, 
având în vedere faptul că Autoritățile de Management/Finanțatoare urmăresc corespondența aplicației 
de finanțare propuse cu necesitățile identificate în SIDU și portofoliul de proiecte al acesteia. Asfel, 
elaborarea Strategiei anterioare a fost obligatorie în perioada de programare 2014-2020 pentru 
municipiile reședință de județ, beneficiare de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane, conform prevederilor Ordinului Viceprim-
Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 
112/2017 privind aprobarea ”Documentul cadrul de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – 
Axa prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. 



  

 
 
 
 
 

 
 
Având în vedere faptul ca Strategia anterioară a vizat perioada de programare 2014-2020, se 

impune actualizarea acesteia. Necesitatea adoptării Strategiei anexă la Proiectul de Hotărâre de 
Consiliu Local provine în principal din faptul că Municipiul Botoșani și zona sa metropolitană vor 
beneficia de noi finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional POR 2021-2027 și 
altele, a căror accesare este condiționată de existența unei SIDU care să identifice și să prioritizeze 
nevoile și direcțiile de dezvoltare ale teritoriului analizat. Atragerea unui volum cât mai mare de 
fonduri structurale este deosebit de importantă pentru dezvoltarea teritoriului analizat, în contextul în 
care veniturile proprii și fondurile guvernamentale sunt insuficiente pentru reducerea decalajelor 
existente între regiuni.  

 Având în vedere prevederile legale mai sus amintite, propunem proiectul de hotărâre spre 
dezbatere și aprobare în forma propusă. 
 
Numele și prenumele Funcția Structura Semnătura 

Mirela Elena Gheorghiță Director Executiv Direcția Economică  

Raluca Maria Bălășcău Șef Serviciu  Serviciul Management 
Proiecte 

 

Daniela Petronela 
Aștefănoaei 

Consilier superior Serviciul Management 
Proiecte 

 

Poede Ștefan Alexandru Consilier juridic Serviciul Management 
Proiecte 

 

                                              
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Nr. INT 293 / 17.01.2023 

Serviciul Management Proiecte 

 

                          Avizat                                                                                                                                     
                                                                                                                           PRIMAR 

     Cosmin Ionuț Andrei 
 

 
Raport de specialitate  

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului 
Botoșani pentru perioada 2021-2027 

 

  UAT Municipiul Botoșani a semnat cu Autoritatea de Management Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 518/19.06.2020 având ca obiect 

acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru proiectul ”Eficiență și performanță în 

administrația publică a Municipiului Botoșani”, în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate) “Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru 

cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Obiectivul 

specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea planificării strategice, 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației, prin dezvoltarea și implementarea 

următoarelor măsuri: actualizarea și implementarea unor strategii de dezvoltare în plan local, o soluție 

informatică unitară, cât și dezvoltarea cunoștințelor personalului de la nivelul UAT Municipiului 

Botoșani în scopul implementării și utilizării optime a măsurilor realizate în proiect. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de îmbunătățirea procesului de 

planificare strategică la nivelul UAT Municipiul Botoșani prin actualizarea și implementarea unei 

Strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și a unui Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) 

a Municipiului Botoșani aferente perioadei 2021-2027; dezvoltarea și implementarea unei soluții 

informatice unitare care să susțină simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în 

Municipiului Botoșani precum și instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Botoșani pentru 

planificare strategică și utilizarea optimă a soluției informatice unitare prin proiect. 



  

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop este reprezentat de 

asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor, orașelor și zonelor 

metropolitane , transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, sprijinite de comunitatea locală și 

finanțabile prin instrumentele structurale. Strategiile integrate de dezvoltare urbană reprezintă unul din 

principalele instrumente de planificare pe termen mediu și lung, urmărind utilizarea optimă și 

responsabilă a resurselor disponibile pentru a crea coeziune urbană și pentru a maximiza oportunitățile 

sustenabile de dezvoltare urbană. 

Anterior, la nivelul UAT Municipiul Botoșani, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Botoșani pentru perioada 2014-2023 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 238 din 28 septembrie 2017 și a reprezentat documentul cadru prin care 

unitatea administrativ-teritorială a participat la apelurile de proiecte pe diverse Programe de finanțare, 

având în vedere faptul că Autoritățile de Management/Finanțatoare urmăresc corespondența aplicației 

de finanțare propuse cu necesitățile identificate în SIDU și portofoliul de proiecte al acesteia. Asfel, 

elaborarea Strategiei anterioare a fost obligatorie în perioada de programare 2014-2020 pentru 

municipiile reședință de județ, beneficiare de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane, conform prevederilor Ordinului Viceprim-

Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 

112/2017 privind aprobarea ”Documentul cadrul de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – 

Axa prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. De asemenea, existența strategiei 

anterioare a fost esențială în depunerea, contractarea și semnarea contractelor de asistență financiară 

nerambursabilă și pe alte Programe de finanțare, cele mai recente fiind reprezentate de aplicațiile de 

finanțare în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul 

Local. 

Având în vedere faptul ca Strategia anterioară a vizat perioada de programare 2014-2020, se 

impune actualizarea acesteia. Necesitatea adoptării Strategiei anexă la Proiectul de Hotărâre de 

Consiliu Local provine în principal din faptul că Municipiul Botoșani și zona sa metropolitană vor 

beneficia de noi finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional POR 2021-2027 și 

altele, a căror accesare este condiționată de existența unei SIDU care să identifice și să prioritizeze 

nevoile și direcțiile de dezvoltare ale teritoriului analizat. Atragerea unui volum cât mai mare de 

fonduri structurale este deosebit de importantă pentru dezvoltarea teritoriului analizat, în contextul în 

care veniturile proprii și fondurile guvernamentale sunt insuficiente pentru reducerea decalajelor 

existente între regiuni. 

În cadrul aplicației de finanțare ”Eficiență și performanță în administrația publică a 

Municipiului Botoșani” a fost încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 8359/01.04.2022, 

având ca obiect elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Botoșani pentru 



  

perioada 2021-2027, precum și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru aceeași perioadă. În 

acest context, strategia elaborată în cadrul contractului reunește prioritățile de intervenție pentru 

următoarea perioadă din toate domeniile, de la mobilitate, regenerare urbană, digitalizare, educație sau 

sănătate până la guvernanță locală. SIDU pentru perioada 2021-2027 armonizează direcțiile strategice 

de dezvoltare a Municipiului Botoșani și portofoliul de proiecte al acestuia cu liniile directoare de la 

paliere administrative superioare, național și comunitar. SIDU nu reprezintă doar o condiție ”sine qua 

non” pentru atragerea de asistență financiară nerambursabilă ci și un instrument de orientare a 

investițiilor de la nivelul întregului teritoriu analizat, în jurul unei viziuni și a unor ținte asumate, 

insistând asupra efectului multiplicator asupra comunităților. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021 – 

2027 cuprinde un număr de 12 capitole, ce tratează contextul general ce a determinat elaborarea 

documentului strategic, profilul spațial și funcțional, demografic, economic, patrimonial, turistic și 

cultural actual al Municipiului Botoșani, fiind furnizate pentru fiecare profil o analiză diagnostic a 

situației actuale, însoțită de recomandări. În continuare sunt tratate aspectele ce țin de infrastructura 

socială, echiparea teritoriului, eficiența energetică, mediul și infrastructura de mediu, intervenții 

smart-city precum și alte puncte cheie. 

Aspectele esențiale tratatează obiectivele strategice ale SIDU 2021-2027 și portofoliul de 

proiecte, precum și implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei. Direcțiile care stau la baza 

planificării și formulării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Botoșani 2021-

2027 sunt: 

• dezvoltarea unei structuri multipolare, cu poli principali susținuți de poli secundari, atât la 

scară urbană, cât și teritorială; 

• expansiune urbană echilibrată, coroborată cu utilizarea eficientă a resurselor de teren și 

dezvoltarea infrastructurii; 

• dezvoltarea spațială a teritoriului, ținând cont de organizarea teritorială a cererii și ofertei de 

mobilitate; 

• dezvoltarea coordonată și susținută a zonelor de acces în municipiu; 

• coordonarea integrată a dezvoltării municipiului și a teritoriului său de influență (echilibru în 

dezvoltarea sistemului urban‐rural); 

• asigurarea unei creșteri economice care să fie echilibrată cu cerințele sociale și de mediu; 

• planificarea strategică sub forma unui un proces integrat, asumat la nivel teritorial; 

• echilibru spațial în distribuirea serviciilor în teritoriu, în vederea evitării segregării 

socio‐economice spațiale; 



  

• colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat și societatea civilă, ca element cheie în 

susținerea progresului economic; 

• îmbunătățirea economică a întregului mediu de afaceri, nu numai a întreprinderilor micro, 

mici și mijlocii; 

• protecția și sprijinul pentru întreprinderile existente, precum și atragerea de noi afaceri, în 

care acestea să acționeze ca un instrument de marketing pentru promovarea climatului de 

afaceri local; 

• stabilirea de parteneriate public‐private atât la nivelul guvernanței locale, în procesul de luare 

a deciziilor privind dezvoltarea și planificarea teritorială, cât și în îmbunătățirea economiei 

locale, prin atragerea de investitori străini și realizarea unor parteneriate cu mediul privat 

local; 

• valorificarea inteligentă și sustenabilă a patrimoniului cultural și natural pentru susținerea 

economiei locale. 

Din punct de vedere al respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, pentru asigurarea unei consultări publice cât mai cuprinzătoare a 

documentului strategic, sunt prevăzute un număr de 3 focus-grup-uri reunite pe domenii tematice, câte 

o conferință per document strategic (SIDU și PMUD) precum și o conferință finală, înaintea supunerii 

spre aprobare a documentelor Consiliului Local al Municipiului Botoșani. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm oportună adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

Numele și prenumele Funcția Structura Semnătura 

 Mirela Elena Gheorghiță Director Executiv Direcția Economică  

Daniela Petronela 
Aștefănoaei 

Manager de Proiect  Serviciul Management 
Proiecte 

 

Raluca Maria Bălășcău Responsabil strategii 
1 

Serviciul Management 
Proiecte 

 

Poede Ștefan Alexandru Responsabil strategii 
2 

Serviciul Management 
Proiecte 

 

 



  

 

 

 

 

Aprobat 

                    Primar, 

                    Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

Notă de fundamentare 

la Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Botoșani privind aprobarea 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 

2021-2027 

 Prin proiectul de hotărâre propus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani, propunem adoptarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU a Municipiului 

Botoșani pentru perioada 2021-2027. 

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop este reprezentat de 

asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor, orașelor și zonelor 

metropolitane, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, sprijinite de comunitatea locală și 

finanțabile prin instrumentele structurale. Strategiile integrate de dezvoltare urbană reprezintă unul din 

principalele instrumente de planificare pe termen mediu și lung, urmărind utilizarea optimă și 

responsabilă a resurselor disponibile pentru a crea coeziune urbană și pentru a maximiza oportunitățile 

sustenabile de dezvoltare urbană. 

Anterior, la nivelul UAT Municipiul Botoșani, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Botoșani pentru perioada 2014-2023 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 238 din 28 septembrie 2017 și a reprezentat documentul cadru prin care 

unitatea administrativ-teritorială a participat la apelurile de proiecte pe diverse Programe de finanțare, 

având în vedere faptul că Autoritățile de Management/Finanțatoare urmăresc corespondența aplicației 

de finanțare propuse cu necesitățile identificate în SIDU și portofoliul de proiecte al acesteia. Asfel, 

elaborarea Strategiei anterioare a fost obligatorie în perioada de programare 2014-2020 pentru 

municipiile reședință de județ, beneficiare de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane, conform prevederilor Ordinului Viceprim-

Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 



  

112/2017 privind aprobarea ”Documentul cadrul de implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – 

Axa prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. 

Având în vedere faptul ca Strategia anterioară a vizat perioada de programare 2014-2020, se 

impune actualizarea acesteia. Necesitatea adoptării Strategiei anexă la Proiectul de Hotărâre de 

Consiliu Local provine în principal din faptul că Municipiul Botoșani și zona sa metropolitană vor 

beneficia de noi finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional POR 2021-2027 și 

altele, a căror accesare este condiționată de existența unei SIDU care să identifice și să prioritizeze 

nevoile și direcțiile de dezvoltare ale teritoriului analizat. Atragerea unui volum cât mai mare de 

fonduri structurale este deosebit de importantă pentru dezvoltarea teritoriului analizat, în contextul în 

care veniturile proprii și fondurile guvernamentale sunt insuficiente pentru reducerea decalajelor 

existente între regiuni. 

Adoptarea acestui act normativ se impune ca urmare a necesității documentelor strategice 

pentru perioada de programare 2021-2027, în condițiile în care Strategia Integrată de Dezvoltare 

Locală actuală se adresează în principal perioadei de programare 2014-2020, acoperind orizontul 

2014-2023. 

 Temeiurile legale ale proiectului sunt după cum urmează: 

• Dispozițiile art. 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și 

al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă 

și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, 

Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru 

managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;  

• Dispozițiile art. 14 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

• Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. k)  ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Dispozițiile contractului de finanțare nr. 518/19.06.2020 încheiat între Autoritatea de 

Management Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Beneficiarul 

UAT Municipiul Botoșani având ca obiect acordarea asistenței financiare nerambursabile 



  

pentru implementarea proiectului ”Eficiență și performanță în administrația publică a 

Municipiului Botoșani”, cod SIPOCA 830/MySMIS 2014+ 135796; 

• Prevederile aplicației de finanțare ”Eficiență și performanță în administrația publică a 

Municipiului Botoșani”. 

 

Numele și prenumele Funcția Structura Semnătura 
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