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MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asistenței financiare nerambursabile alocate Partenerului 1 Direcția de 
Asistență Socială Botoșani și asigurarea contribuției proprii din bugetul local al Solicitantului 
Lider UAT Municipiul Botoșani în cadrul proiectului „ZUM BT PLUS: Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 
analizând propunerea domnului consilier Constantin-Liviu Toma privind aprobarea asistenței 

financiare nerambursabile alocate Partenerului 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani și asigurarea 
contribuției proprii din bugetul local al Solicitantului Lider UAT Municipiul Botoșani în cadrul 
proiectului ”ZUM BT PLUS: Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul 
Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550;       

 
analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 

Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
văzând prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul 

MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a 
III-a a mecanismului DLRC AP5/PI 9.vi./O.S. 5.1. – Apel 717; 

având în vedere prevederile art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) 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 valoarea totală de 600.044,20 lei, inclusiv TVA reprezentând asistența 

financiară nerambursabilă aferentă Partenerului 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani în cadrul 
proiectului „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din 
Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550. 

 
Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 

12.245,80 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie a Partenerului 1 Direcția de Asistență 
Socială Botoșani la cheltuielile eligibile ale proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune 
pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550. Suma 
arătată mai sus va fi folosită numai pentru și în scopul implementării proiectului mai sus arătat. 

 
Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 
marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550, aferente activităților proprii 
ale Partenerului 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani, dar care sunt absolut necesare pentru 



 

implementarea proiectului în condiții optime vor fi susținute din bugetul local al UAT Municipiul 
Botoșani. 
 

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția de 
Asistență Socială Botoșani prin Directorul Executiv vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
           Consilier,                Secretar general,  
      Petru Taielup                           Ioan Apostu 
 
 
 
 
Botoșani, 01 septembrie 2022 
Nr. 406 

 


	H O T Ă R Â R E

