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 H O T Ă R Â R E 

privind alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru 
susținerea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, beneficiară a 
proiectului ”Veselie și culoare – paradisul verde de la școală”, finanțat de către Fundația 
Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte ”Fondul pentru un viitor mai bun în 

comunități”  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind alocarea din bugetul 

local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru susținerea unității de învățământ 
Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – paradisul 
verde de la școală”, finanțat de către Fundația Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte 
”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”; 
 văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției 
Economice nr. INT 3153/07.06.2022, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local; 
 văzând descrierea proiectului și contractul de finanțare pentru acesta, înaintată de unitatea de 
învățământ Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani prin adresa nr. 12398/24.05.2022; 
 în baza dispozițiilor art. 105 alin. (2) lit. k) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) 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 alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 
de lei în vederea asigurării cofinanțării Școlii Gimnaziale „Elena Rareș” Botoșani necesare în cadrul 
proiectului ”Veselie și culoare – paradisul verde de la școală”, finanțat de către Fundația Comunitară 
Iași în cadrul concursului de proiecte  „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”. 

 
Art. 2  Suma arătată în cuprinsul art. 1 din prezenta hotărâre va fi folosită numai pentru și în 

scopul implementării proiectului  „Veselie și culoare – paradisul verde de la școală”. 
 

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Școala 
Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani, prin conducerea executivă va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  
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