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  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
       

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea proiectului “Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 

defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv 
magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea proiectului 
“Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a 
găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a 
cheltuielilor legate de acest proiect;  

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 
Economice nr. INT 3227/09.06.2022, precum şi  raportul de avizare al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local;  

conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și 
completările ulterioare;  

văzând Solicitarea de clarificare nr. 22640/OI/06.06.2022 privind demararea procesului de 
contractare, transmisă de către Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional POR 
2014-2020-ADR Nord-Est; 

în baza dispozițiilor secțiunii 5.3.2. -Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de 
finanțare din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
2953/22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și 
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1. – Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), cu modificările și completările ulterioare; 
            în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin.7 lit. b) și 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 Se aprobă proiectul “Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 
defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin 
social”, cod MySMIS 2014+ 155365, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale 
a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunităţii (DLRC). 
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Art. 2  Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajări ale spațiului urban degradat al 

comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv 
magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365, în cuantum de 237.575,00 lei inclusiv TVA, din care 
173.115,01 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli eligibile iar 64.459,99 lei inclusiv TVA reprezintă 
cheltuieli neeligibile ale proiectului. 

 
Art. 3  Se aprobă alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 

3.462,30 lei inclusiv TVA reprezentând contribuția proprie în procent de 2% la cheltuielile eligibile 
ale proiectului “Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare 
clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 
155365. 

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe, astfel cum acestea vor 
rezulta din documentația tehnico-economică faza Proiect tehnic de Execuție și/sau a contractului de 
achiziție publică de lucrări, precum și cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare 
clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social” vor fi susținute din 
bugetul local al UAT Municipiul Botoșani. 

Art. 5  Municipiul Botoșani se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele 
structurale.   

Art. 6 Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin Ionuț Andrei, să 
semneze în numele și pe seama UAT Municipiul Botoșani cererea de finanțare a proiectului „ 
Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a 
găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social” cu toate anexele acesteia, a tuturor 
documentelor aferente proiectului și să reprezinte UAT Municipiul Botoșani în relația cu Autoritatea 
Finanțatoare Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Art. 7  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           

 
               PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
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