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PLANUL DE ACŢIUNI
PE ANUL 2019
AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL DE GUVERNARE
-SINTEZĂ-

Baza legală: „Planul de acţiuni pe anul

2019 al Judeţului Botoşani pentru
realizarea
obiectivelor
cuprinse
în
Programul de Guvernare” este elaborat în

baza art.6 (1) pct.1, lit (d) din HG nr. 460/2006
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004, republicată, privind prefectul şi
instituţia prefectului.
Obiectivele/activităţile/proiectele programate în prezentul plan,
sunt corelate cu priorităţile şi măsurile cuprinse în Programul de
Guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1/29.01.2018
a Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului şi
cu atribuţiile legale ale fiecărei instituţii.
Planul de acţiuni a fost elaborat în urma consultării şi
colaborării cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate
la nivel judeţean, Consiliul Judeţean Botoşani, unităţile
administrativ-teritoriale, alte servicii publice de interes local şi
judeţean.

Structura planului
„Planul de acţiuni pe anul 2019 al Judeţului Botoşani pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” este
structurat pe 12 capitole:
Cap.1. Finanţe publice
Cap.2. Fonduri europene
Cap.3. Muncă şi justiţie socială
Cap.4. Educaţie
Cap.5. Sănătate
Cap.6. Agricultură
Cap.7. Mediul, apele şi pădurile
Cap.8. Infrastructură rutieră
Cap.9. Afaceri interne
Cap.10. Cultură
Cap.11. Tineret şi sport
Cap.12. Administraţie publică şi dezvoltare
A. Proiecte / investiții în continuare şi noi ale unităţilor administrativteritoriale, finanţate din fonduri de la bugetul de stat prin programe
guvernamentale;
B. Proiecte / investiții în continuare şi noi ale unităţilor administrativteritoriale, finanţate din fonduri europene.

NR.
CAPITOL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A.
B.

DENUMIRE CAPITOL
DIRECȚII DE ACȚIUNE
FINANȚE PUBLICE
FONDURI EUROPENE
MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
EDUCAŢIE
SĂNĂTATE
AGRICULTURĂ
MEDIUL, APE ŞI PĂDURI
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ
AFACERI INTERNE
CULTURĂ
TINERET ŞI SPORT
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE
OBIECTIVE DE INVESTIŢII
PROIECTE/INVESTIȚII
ALE
UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri
de la bugetul de stat prin programe guvernamentale
Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri
europene
Total

Nr.
obiective

Nr.
acţiuni

8
4
10
8
25
23
22
1
32
2
6

11
14
49
36
62
70
76
8
65
21
17

141

429

Cap. 12 - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE

A. Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate
din fonduri de la bugetul de stat prin programe
guvernamentale

În 77 UAT-uri (Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean Botoşani, 2
municipii, 5 oraşe şi 69 comune) se află în derulare 331 obiective
de investiţii, în diverse etape:
-semnare contracte de finanţare;
-pregătire documentaţii pentru achiziţii proiectare şi execuţie
lucrări;
-execuţie lucrări în diferite procente.

Obiectivele de investiţii constau în:
- reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere (drumuri
judeţene, comunale şi de interes local);
- reabilitare/modernizare/construcţii grădiniţe;
- reabilitare/modernizare şcoli;
- grupuri sanitare pentru şcoli;
- lucrări de modernizare pentru autorizare la incendiu a şcolilor;
- săli de sport şcolare;
- bazine de înot didactic;
- sisteme de alimentare cu apă;
- sisteme de canalizare apă uzată şi staţii de epurare;
- construire spital municipal pentru boli cronice şi îngrijiri
paleative;
- reabilitare/modernizare Ambulatoriu de specialitate la Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Mavromati”
- cabinete medicale;
- construcţii/reabilitări/modernizări/dotări cămine culturale;
- reabilitare/modernizare/dotare cinematografe;
- locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
- locuinţe de serviciu pentru tineri şi pentru tineri specialişti în
sănătate.

Finanţarea este asigurată de la BS prin următoarele programe guvernamentale:
-Programul Naţional de Dezvoltare Locală - etapa I
-Programul Naţional de Dezvoltare Locală - etapa a II-a – subprogramul
„Modernizarea satului românesc”
-Prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) cu programele:
a) Program locuinţe pentru tineri destinate închirierii
b) Program construcţia de locuinţe de serviciu

-Prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) cu programele:
I. Program Naţional de construcţii de interes public sau social
a) subprogram unităţi sanitare din mediul urban
b) subprogram aşezăminte culturale
c) subprogram săli de cinema
d) subprogram reabilitarea termică pentru clădiri din domeniul public
e) subprogram bazine de înot
f) subprogram săli de sport
II. Program naţional pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor
culturale
-Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin Agenţia Fondului de
Mediu

B. Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate din
fonduri europene

La nivel judeţean la început de an sunt în derulare 109 obiective
de investiţii în 61 UAT-uri (Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, 2
municipii, 4 oraşe şi 54 comune).

2 obiective din cele 109 obiective în derulare, au finanţare prin
Programul de Cooperare Româno-Elveţian

Finanţarea proiectelor este asigurată prin următoarele
programe europene, specifice perioadei de programare
2014-2020:
-POIM 2014-2020 – Programul Operaţional Infrastructură Mare;
-POR 2014-2020 – Programul Operaţional Regional (pe diverse axe);
-POCU 2014-2020 – Programul Operaţional Capital Uman (pe diverse
axe);
-PNDR 201-2020 – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin care se
finanţează programele de dezvoltare rurală prin 3 axe (pe diverse
măsuri/submăsuri) şi prin axa IV LEADER (pe diverse
măsuri/submăsuri), care are în vedere implementarea unor strategii
locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la
nivel rural;
-POC RO-UA 2014-2020 – Programul Operaţional Comun RomâniaUcraina.

Cu finanţare europeană se execută următoarele obiective/lucrări:
-extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea
apelor uzate în judeţul Botoşani;
-axă rutieră strategică 2-modernizarea a 106 km DJ din jud. Botoşani şi Iaşi,
reabilitarea a 9 poduri vechi, construirea a 3 poduri noi şi amenajarea a 5 treceri de
cale ferată;
-modernizare, extindere, dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean
de Urgenţă „Mavromati”;
-reabilitare şi consolidare a Teatrului „Mihai Eminescu”;
-modernizare a Spitalului Municipal Dorohoi;
-modernizări drumuri locale;
-alimentări cu apă, canalizări şi staţii de epurare;
-sociale:
➢programe integrate de măsuri de intervenţie pentru comunităţi marginalizate
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
➢construire cantine sociale
➢centre de zi pentru persoane vârstnice
➢centru multifuncţional de servicii sociale
➢centre medico-sociale
➢pieţe agroalimentare
➢amenajări parcuri
➢echipamente pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
➢grădiniţe noi
➢terenuri de sport/baze sportive
➢reabilitări/extinderi/modernizări cămine culturale
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Prezentul plan va fi supus spre aprobare prin hotărâre a Colegiului
Prefectural al Județului Botoșani.
Monitorizarea semestrială a stadiului de realizare a Planului de
acţiuni pe anul 2019 va reprezenta instrumentul de cuantificare a
îndeplinirii la nivel judeţean a obiectivelor derivate din Programul
de Guvernare 2018-2020.
Datele şi informaţiile prezentate au fost furnizate de instituţiile
publice care asigură implementarea planului de acțiuni.
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