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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 

2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr 

de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului 

”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat româno-ucrainean pentru 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect;   

 analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției 

Economice nr. INT 327/25.01.2022, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local, 

 văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea 

fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare 

teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 

 văzând referatul nr. 623/10.01.2022 privind necesitatea suplimentării din bugetul local a 

UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii  în cadrul proiectului ”RO-UA Partnership for 

Climate Change Mitigation”, număr de referință 2SOFT/1.2/63, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020; 

 în baza dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 

din 30 iulie privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de 

referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect; 

 având în vedere prevederile art. 7.2. lit. (d) Implementation of the grant contract din Acordul 

de Parteneriat aferent proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation”, număr de 

referință 2SOFT/1.2/63; 

 în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) și e), alin. (7) lit. a), i) și k) și alin. (9) 

lit. a) 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.  Articolul nr. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 

30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de 

referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul 

conținut: 



 ”Art. 3 Se aprobă valoarea totală de 111.422 euro, TVA inclus, aferentă Municipiului 

Botoșani pentru proiectul ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat 

româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2/63, din care 

finanțare nerambursabilă de 82.272 euro, TVA inclus și contribuția proprie la cheltuielile eligibile 

de 29.150 euro, TVA inclus.” 

 

Art. 2.  Articolul nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 

30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de 

referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect, se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 ”Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Botoșani a sumei de 29.150 

euro, TVA inclus, (10,56 % din valoarea totală eligibilă a proiectului ) reprezentând contribuția 

proprie (cofinanțarea) la cheltuielile eligibile ale proiectului aferente Municipiului Botoșani, în 

calitate de Beneficiar 1. Suma arătată mai sus va fi folosită numai pentru și în scopul implementării 

Proiectului.” 

 Art. 3. Se împuternicește dl. Cosmin Ionuț Andrei – primarul municipiului Botoșani să 

semneze toate actele necesare, precum și modificarea contractului de finanțare, în numele 

municipiului Botoșani, în vederea finalizării proiectului, prevăzut la art. 1. 

Art. 4. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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