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JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

       

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Închidere SST neconforme în municpiul Botoșani, județul 

Botoșani”, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea proiectului 

„Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”, a acordului de parteneriat și a 

cheltuielilor legate de acest proiect; 

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Serviciului 

Edilitare privind proiectul „Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”, 

precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/05.05.2017 privind 

gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar Spaţiul 

Economic European 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, aprobată prin 

Legea nr. 206/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

văzând Ghidul Solicitantului pentru apelul de propuneri „Măsuri de reducere a contaminării 

cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Apelul 2), lansat de Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de operator al Programului RO – MEDIU finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020;  

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și (e), alin. 7 lit. (j) 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. Se aprobă proiectul „Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, județul 

Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului RO – MEDIU, prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2020, apelul de propuneri „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe 

periculoase în depozite municipale temporare” (Apelul 2). 

Art. 2. Se aprobă structura Parteneriatului pentru pregătirea și implementarea proiectului 

„Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”, respectiv Municipiul 

Botoșani în calitate de Promotor de proiect/Solicitant și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Protecția Mediului în calitate de Partener 1, și Anexa 6-Acordul de Parteneriat.  

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului 2.500.000 euro (TVA inclus), 

respectiv 12.369.750 ron (TVA inclus), curs InforEuro martie 2022=4,9479 ron, din care: 



 

• Municipiul Botoșani (Promotor proiect): 2.150.000 euro (TVA inclus), respectiv 

10.637.985 ron (TVA inclus), curs InforEuro martie 2022=4,9479 ron; 

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (Partener 1): 

350.000 euro (TVA inclus), respectiv 1.731.765 ron (TVA inclus), curs InforEuro 

martie 2022=4,9479 ron; 

 

Grantul proiectului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului și acoperirea 

contravalorii cheltuielilor, altele decât cele eligibile, dar absolut obligatorii pentru realizarea 

proiectului. 

 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/ sau conexe ce pot apărea pe durata 

proiectului „Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”, dar absolut 

necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al 

Promotorului de proiect-Municipiul Botoșani. 

 

Art. 6. Se împuternicește domnul Cosmin-Ionuț Andrei, Primarul Municipiului Botoșani, să 

semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Botoșani. 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

       Consilier, Daniel Botezatu                                                Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 29 aprilie  2022 
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