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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 371 din 12 octombrie 2021 privind aprobarea proiectului  

„Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii ”Sfântul 
Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect 

   
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea proiectului  
”Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii Sfântul 
Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect,  
          văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii,  referatul de aprobare al proiectului de 
hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
 în baza Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, 
 în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței nr. 15/2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a Ordinului nr. 1336/2021 pentru aprobarea 
metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 
unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contactele 
de achzitie de publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 
2014-2020,   
 în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7)  lit. a) și lit. 
k), alin. (10) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019; 

în temeiul art. 196 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1  Se aprobă proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric 
Ansamblului Bisericii  Sfântul Gheorghe”, cod SMIS 117283 în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si 
conservarea protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1.- 
Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, apelul de proiecte 
POR/2016/5/5.1/1. 
 



 
 
 
 
 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și dezvoltarea turistică a 
Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii Sfântul Gheorghe” în cuantum de 11.239.588,45 lei, 
inclusiv TVA. 
 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 
4.025.409,45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuatum de 144.283,58 lei reprezentând cofinanțarea 
proiectului ”Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii Sfântul 
Gheorghe”. 

Art. 4  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii Sfântul 
Gheorghe”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT 
Municipiul Botoșani. 

Art. 5  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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