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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Botoșani și Inspectoratul 

Școlar Județean Botoșani necesar susținerii și asigurării continuității proiectului „A doua 
șansă în educație, o nouă șansă în viață” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea încheierii unui 

parteneriat între municipiul Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani necesar susținerii și 
asigurării continuității proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață”, 

văzând solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, transmisă cu adresa nr. 1949 din 
15 februarie 2022, raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Direcției economice, 
precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (4), art. 3 lit. j), art. 13, art. 20, art. 30, art. 103 alin. (2) și 
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), lit. d) și lit. e), alin. (6) lit. a), 
alin. (7) lit. a) și alin. (9) lit. a), precum și cu cele ale art. 349 - 351 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani în 
vederea susținerii și asigurării continuității Proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în 
viață”, a următoarelor spații proprietate publică a municipiului Botoșani: 

a) patru spații (săli de clasă) aflate în administrarea Liceului Tehnologic „Elie Radu” Botoșani; 
b) un spațiu (sală de clasă) aflat în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 2 Botoșani; 
c) un spațiu (sală de clasă) aflat în administrarea Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” Botoșani. 
 
 (2)Spațiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către Inspectoratul Școlar în parteneriat cu 

Casa Corpului Didactic Botoșani și Asociația „INTERCONCORDIA” Botoșani în vederea 
organizării și funcționării de clase de învățământ, prin furnizarea de servicii educaționale și de 
formare, pentru persoanele care au abandonat timpuriu școala. 

 
 (3) Modul concret de utilizare a spațiilor prevăzute la alin. (1) se va stabili prin protocol 

încheiat între conducerile unităților de învățământ titulare a dreptului de administrare și conducerea 
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani are obligația de a 
folosi și îngriji spațiile primite în folosință gratuită cu diligențele unui bun proprietar. 

 
 (4) Dreptul de folosință gratuită se acordă Inspectoratului Școlar Județean Botoșani pe durata 

de implementare a proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață”. 



 Art. 2 – (1) Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între municipiul Botoșani și 
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pentru susținerea și asigurarea continuității proiectului „A 
doua șansă în educație, o nouă șansă în viață” derulat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 6, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 
 (2) Se împuternicește domnul Cosmin-Ionuț Andrei – Primarul municipiului Botoșani să 

semneze în numele municipiului Botoșani protocolul prevăzut la alin. (1). 
 
 Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile Consiliului Local al 

municipiului Botoșani nr. 366 din 30 septembrie 2021 și nr. 397 din 28 octombrie 2021 se abrogă. 
 
 Art. 4 – Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua 

măsura de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
             Consilier, Daniel Botezatu                                     Secretar general, Ioan Apostu 
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                     la H.C.L. nr. 65/01.03.2022 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Art.1. Părțile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, Piața 

Revoluției nr. 1, tel. 0231/502200, e-mail primar@primariabt.ro, cod fiscal 337288, reprezentată prin 

Primar, Cosmin Ionuț ANDREI, și prin Director Economic, Mirela Elena GHEORGHIȚĂ, 

2. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, str. Nicolae Iorga nr.28, 

tel. 0231/584050, e-mail contact@isjbt.ro, cod fiscal 3372254, reprezentată prin Inspectorul Școlar 

General, prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI, 

au convenit următoarele: 
 
Art.2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și 

responsabilitățile ce le revin în implementarea activității A4.2. Realizarea și derularea programelor “A 

doua șansă” aferente proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!”, care este depus în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investiție 

10.i, POCU/665/6/23/23/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6 133087, și în care Inspectoratul 

Școlar Județean Botoșani este partener. 

(2) Obiectul Acordului de parteneriat îl constituie punerea la dispoziție de către Primăria Municipiului 

Botoșani spre folosință, cu titlu gratuit, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a spațiilor școlare din 

unitățile de învățământ Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Botoșani, Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani 

și Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani, pentru desfășurarea activității didactice în cadrul 

proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!”  

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor, așa cum 

acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția proiectului. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv. 

 
Art.4. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului de parteneriat 

(1) Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani: 



a) va da spre folosință, cu titlu gratuit, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, spațiile școlare din 

unitățile de învățământ Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Botoșani, Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani 

și Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani, pentru desfășurarea activității didactice în cadrul 

proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!” 

b) va suporta cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă, gaz etc.) necesare desfășurării activității 

       (2) Inspectoratul Școlar Județean Botoșani: 

a) este responsabil de implementarea activității  A4.2. Realizarea și derularea programelor “A doua 

șansă” în cele 3 unități de învățământ din municipiul Botoșani 

b) va folosi spațiile date în folosință gratuită conform protocoalelor pe care le va încheia cu conducerile 

unităților de învățământ titulare ale dreptului de administrare 

c) va folosi și îngriji spațiile date în folosință gratuită cu diligențele unui bun proprietar, nerespectarea 

acestei obligații va duce la retragerea dreptului de folosință gratuită 

 
Art.5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și se încheie pe durata 

implementării proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață!”, Cod MySMIS 133087, cu 

posibilitatea prelungirii acestuia, prin act adițional, încheiat prin acordul părților. 

 
Art.6. Legea aplicabilă 

(1) Prezentul Acord se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat, oricând interesele lor cer acest lucru 

sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat 

prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art.7. Dispoziții finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

Întocmit în număr de2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI                          INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI 

                        Primar                                                                                     Inspector Școlar General    

          Cosmin Ionuț ANDREI                                                             prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI 

          
 
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
           Consilier, Daniel Botezatu                                     Secretar general, Ioan Apostu 
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