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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 
       
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 
pentru aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 

150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 
Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 privind aprobarea proiectului 
”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de 
acest proiect;   

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 
Economice nr. INT 6720/28.10.2022, 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;  

în baza dispozițiilor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 285 din 
30 august 2021 privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, 
cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect; 
            în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. j) 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. Articolul nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 
iunie 2022 privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod 
SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect”, se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul 
Pedagogic”, cod SMIS 150170, în cuantum de 888.160,94 lei, inclusiv TVA.” 

Art. 2. Articolul nr. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 
iunie 2022 privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod 
SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect”, se modifică și va avea următorul conținut: 
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 “Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 
5.106,16 lei, reprezentând un procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce va constitui 
confinanțarea și suma de 632.852,90 lei (inclusiv TVA) reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul 
proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170.” 

Art. 3.  Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 285 
din 30 august 2022 își mențin valabilitatea. 

Art. 4.  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Petru Taielup                                        Secretar general, Ioan Apostu     
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