MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

STADIUL PLANULUI DE ACŢIUNI
PE ANUL 2014 AL
JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE
GUVERNARE
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Baza legală
1. Legea nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția prefectului
2. Art. 6 (1) pct. 1, lit. (d) din HG nr 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția
prefectului
3. Programul de Guvernare 2013 - 2016

Structura planului
Partea I – 13 capitole care au cuprins direcțiile de acțiune și acțiunile care sau desfășurat în vederea obținerii unor indicatori de rezultate
Partea a II-a - Proiecte/investiții ale unităților administrativ-teritoriale
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Partea I
Capitolul 1 - Agricultura
• Derularea operațiunilor financiare cu privire la gestionarea fondurilor
alocate pentru SAPS 2013
• Desfăşurarea în condiții optime a activităților specifice derulării schemelor
de sprijin pe suprafață aferente anului 2014
• Acordarea din bugetul de stat a plăților naționale directe complementare
în sectorul zootehnic
• Acordarea din bugetul național a ajutoarelor de stat
• Derularea Programului Național de Dezvoltare Rurală la nivelul județului
• Absorbția fondurilor europene
• Realizarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranței
alimentelor pentru anul 2014
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Capitolul 2 – Ape și Păduri
• Derularea Planul tehnic de exploatare, întreținere, reparații curente la
lucrările hidrotehnice şi de întreținere a cursurilor de apă neamenajate
• Derularea Programul de Gospodărire a Apelor – serviciile tehnicooperative
• Împădurirea terenurilor goale din fond forestier
• Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate

Capitolul 3 – Cultură
•
•
•
•

Promovarea patrimoniului cultural al județului Botoșani
Dezvoltarea parteneriatului public – privat în domeniul industriilor artistice
Promovarea culturii şi tradițiilor culturale ale județului Botoşani
Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor culturale – lucrări
realizate cu finanțare din fonduri europene şi guvernamentale
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Capitolul 4 – Dezvoltare și administrație
• Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea planurilor de
măsuri
– Planul de acțiuni pe anul 2014 al județului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
– Planul de acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în
anul 2014
– Planul de activitate pentru anul 2014 al Instituției Prefectului - județul
Botoşani, stabilit în contextul dezvoltării sistemului de control
intern/managerial
– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la
nivelul Instituției Prefectului - județul Botoşani pentru anul 2014
• Informarea opiniei publice cu privire la acțiunile care abordează tematica
accesării fondurilor europene
• Finalizarea/aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a
județului Botoşani pentru perioada 2014- 2020
• Monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor de investiții la nivelul
județului
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Capitolul 5 – Educație
• Implementarea unor programe care să permită condiții de dezvoltare şi
formare a copiilor
• Corelarea învățământului profesional şi tehnic cu cerințele agenților
economici
• Susținerea politicilor educaționale extraşcolare şi extracurriculare care să
asigure completarea programelor şcolare aprobate
• Învățământul şi educația pentru minoritățile naționale și pentru grupurile
dezavantajate
• Continuarea politicilor de consolidare a parteneriatelor internaționale
bilaterale şi multilaterale în cadrul programelor existente (Erasmus +, LLP,
eTwinning, Fulbright, programe asociate spațiului francofon, proiecte
finanțate de Consiliul Europei, alte acorduri bilaterale etc.) şi dezvoltarea
unor noi direcții de cooperare internațională
• Creşterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar
• Derularea proiectelor care au ca scop conștientizarea tinerilor cu privire la
efectele consumului de droguri și riscurile asociate acestuia
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Capitolul 6 – Finanțe
• Combaterea riscurilor de neconformare fiscală prin intensificarea acțiunilor
de inspecție fiscală asupra contribuabililor cu risc fiscal ridicat pentru
administrația fiscală
• Creşterea eficacității sancțiunilor
• Îmbunătățirea conformării voluntare şi creşterea eficienței colectării
• Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii
colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire
• Protejarea teritoriului vamal național şi comunitar prin combaterea
traficului ilicit de mărfuri, precum şi prin supravegherea vamală a pieței
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Capitolul 7 - Interne
• Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât în mediul
rural cât și în mediul urban
• Creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului de natură
judiciară și în special a faptelor de mare violență, a infracționalității
împotriva patrimoniului și a celei pe linie de arme
• Scăderea dinamicii accidentelor de circulație, cu prioritate a acelora care
au drept consecințe pierderea de vieți omenești
• Combaterea migrației ilegale şi a infracționalității transfrontaliere
• Gestionarea situațiilor de urgență la nivelul județului
• Asigurarea liniştii şi ordinii publice
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Capitolul 8 - Mediu
•
•
•
•

Monitorizarea integrată a factorilor de mediu în județul Botoșani
Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase
Controlul poluării industriale
Îmbunătățirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare
şi participare a tuturor cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul
• Activități de inspecție şi control în vederea implementării prevederilor
legislației naționale armonizate cu cea comunitară privind protecția
mediului în domeniul controlului poluării industriale şi managementului
riscului, substanțelor şi preparatelor periculoase și în domeniul
biodiversității şi ariilor naturale protejate
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Capitolul 9 – Muncă (I)
• Derularea Programului de Ocupare a Forței de Muncă
• Derularea acțiunilor din Planul de Formare Profesională pentru
anul 2014
• Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă
pentru comunități cu număr mare de etnici romi
• Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
• Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă
pentru localitățile din mediul rural şi localități defavorizate cu
pondere mare a şomerilor în total populație activă
• Derularea Burselor locurilor de muncă
• Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în
vigoare cu privire la relațiile de muncă și securitatea în muncă
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Capitolul 9 – Muncă (II)
• Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor, persoanelor cu
dizabilități şi al familiilor aparținătoare prin constituirea şi
punerea în plată, pentru toate persoanele cu vocație legală, a
drepturilor privind prestațiile sociale
• Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială
• Creșterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor,
inclusiv a celor cu cerințe educative speciale/handicap care
urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului
• Creșterea calității serviciilor sociale pentru copil şi familie
• Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor instituționalizați
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Capitolul 10 – Sănătate (I)
• Monitorizarea stadiului de implementare la nivel județean a
programelor naționale de sănătate în vederea asigurării asistenței
de sănătate publică
• Creşterea calității activității medicale prin realizarea activității de
inspecție a serviciilor medicale şi a factorilor de risc din mediul de
viață şi muncă
• Stimularea dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară de
la nivelul unităților administrativ-teritoriale în concordanță cu
nevoile medico-sociale ale comunităților locale
• Asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele
de permanență care funcționează la nivelul județului
• Asigurarea funcționării unitare şi coordonate a sistemului de
asigurări sociale de sănătate la nivel județean
• Derularea unor acțiuni tematice de control pentru evaluarea
riscului produselor potențial periculoase
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Capitolul 10 – Sănătate (II)
• Derularea Programului Fondul Tematic Sănătate - Program elvețianoromân – Componenta servicii medico-sociale comunitare integrate
În urma procesului de preselecție nouă comunități din județul Botoșani au
fost selectate să participe la etapa următoare și anume etapa de instruire,
având scopul de a dezvolta capacitățile necesare elaborării și implementării
unui proiect de către autoritățile locale selectate. Cele 9 uat selectate
pentru etapa de instruire sunt: Prăjeni, Coșula, Sulița, Dîngeni, Văculești,
Vlăsinești, Todireni, Havîrna și Mihăileni

Capitolul 11 – Tineret și sport
•
•
•
•
•

Sprijinirea inițiativelor tinerilor din județul Botoşani
Realizarea de proiecte proprii şi/sau în parteneriat
Organizarea de tabere
Colaborarea cu structurile sportive din județ
Derularea de acțiuni sportive din calendarul DJST Botoşani
13

Capitolul 12 – Transporturi –
infrastructură rutieră
• Administrarea rețelei rutiere – drumuri naționale
• Lucrări şi servicii privind întreținerea curentă a drumurilor atât pe
timp de vară cât şi pe timp de iarnă
• Lucrări şi servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice
• Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

Capitolul 13 – Minorități

• Monitorizarea implementării Strategiei Guvernului României
2012-2020
–Organizarea unei campanii de promovare în unitățile
administrativ-teritoriale cu comunități de romi cu privire la
necesitatea accesării fondurilor guvernamentale şi europene
destinate comunităților de romi
–Monitorizarea stadiului de implementare a politicilor publice
pentru romi, în special a Strategiei, în 14 comunități de romi din
județul Botoşani
–Derularea activităților specifice în vederea îndeplinirii obligațiilor
legale cu privire la implementarea Strategiei (BJR, GLM, GIL,
GLL, instituții publice, uat-uri)
14

Rezultatele acțiunilor desfăşurate de către fiecare instituție, în
domeniul său de competență s-au concretizat în următorii indicatori
de rezultat:
-nr. controale/verificări/inspecții efectuate
-nr. măsuri de remediere dispuse
-nr. monitorizări de îndeplinire a măsurilor dispuse
-nr. sancțiuni aplicate
-nr. avize/decizii/autorizări emise
-nr. cereri de finanțare avizate ca fiind conforme
-nr. dosare avizate pentru plată
-nr. sesiuni de informare/consiliere/campanii tematice efectuate
-nr. premii obținute de elevii botoşăneni la concursurile şi olimpiadele
şcolare județene şi naționale
Rezultatele acțiunilor desfăşurate pe parcursul anului 2014 se regăsesc
redate în detaliu în monitorizarea anuală, întocmită pe baza
informațiilor primite de la instituțiile publice şi care este afişată pe
site-ul Instituției Prefectului.
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Investiții:
1) Proiect regional
Dotarea cu echipament a bazelor operaționale pentru intervenție în situații
de urgență – proiect cu finanțare prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3/DMI
3.3
• a fost recepţionată şi livrată autospeciala de intervenţie şi salvare de la
înălţimi, în data de 14.08.2014
• a intrat în exploatarea ISU Botoşani, ansamblul format din:
-un autoturism M1 Dacia Duster 4x4;
-o remorcă Transport UTV;
-un vehicul cu şenile/roţi tip UTV ARGO.
Proiectul este derulat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “EURONEST”
• Parteneri: Consiliile Judeţene Iași, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui
• Beneficiari: ISU ale judeţelor Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
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2) Proiectul transfrontalier ,,Prevenirea sindromului morţii
albastre” - DSP Botoşani în parteneriat cu Consiliul Raional
Hliboca, Regiunea Cernăuţi-Ucraina
Finanţare prin POC RO-MD-UA 2007-2013
Perioada de implementare: 01.03.2012-28.02.2014
-construcţia a 10 fântâni de adâncime în localităţile Pomîrla,
Dersca, Mihăileni, Cândeşti, Cristeşti, Lunca, Hlipiceni, Todireni,
Răuseni, Călăraşi

3) Modernizare DN 29 Suceava – Botoşani, Km 0+000 – 39+071
Finanţare de la BS
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Partea a II-a
Proiecte/investiții ale unităților administrativ-teritoriale
A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ȘI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI
DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE (I)
• 70 uat-uri (Consiliul județean, cele 2 municipii, cele 5 orașe și 62 de
comune) au avut investiții în derulare sau propuneri de investiții noi
pentru anul 2014
• Lucrările de investiții au constat în:
– Modernizări/reabilitări DJ, DC, drumuri locale, străzi orășenești
– Reabilitări/utilități/obiective noi la unități școlare și grădinițe
– Alimentări cu apă, canalizări, stații de epurare
– Baze sportive și terenuri de sport
– Reabilitări/modernizări/dotări spații și cămine culturale
– Centre de zi pentru copii
– Piețe agroalimentare etc.
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A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ȘI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI
DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE (II)

• Finanțările au fost asigurate de la bugetul de stat în cadrul mai
multor programe naționale:
– Programul Național de Dezvoltare Locală – instituit prin OUG nr
28/2013
– Programe ale Ministerului Educației Naționale
– Programul Termoficare 2008-2015, componenta Căldură și confort
– Programe ale Administrației Fondului de Mediu
– Programe ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
• Total obiective de investiții cuprinse–282, din care:
a. La 151 obiective lucrările erau în derulare în diverse stadii de
execuție /au demarat în 2014/s-au finalizat achizițiile execuție
lucrări
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b) la cele 131 obiective de investiții – pentru o parte s-a aprobat
finanțarea, dar lucrările nu au demarat, celelalte rămânând în
categoria propuneri includere în programe de finanțare
LUCRĂRI FINALIZATE ÎN ANUL 2014
S-au finalizat 34 obiective de investiții
-2 drumuri județene
• Modernizare DJ 292 Corlăteni – Podeni –Vorniceni, km 14+10029+864
mai 2008-dec. 2014/OUG nr. 28/2013
• Modernizare DJ 208 C, Vorona - Vorona Mare -Joldeşti - lim jud.
Suceava, km 10+000-21+870
martie 2009-oct. 2014/OUG nr. 28/2013
-3 lucrări pe DC
• Executare podeţe pe drumurile locale din comuna Adăşeni
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oct. 2007-nov. 2014/OUG nr. 28/2013
• Reabilitare pod pe DS 348 peste râul Jijia, km 0+200, la Hilişeu
Crişan, comuna Hilişeu Horia, judeţul Botoşani
2010-aprilie 2014/HG nr. 203/2003
• Modernizare DC 4 din DJ-293-Miorcani ( DN-24C km 0+000-2+100)
2010-2014/OUG nr. 28/2013
-1 sistematizare verticală
• Utilităţi str. Dumbrava Roşie - sistematizare verticală, străzi
categoria a-III-a, platformă gospodărească
2012-2014/OUG nr. 28/2013
-2 alimentări cu apă
• Extindere reţea alimentare cu apă în loc. Dolina şi Mitoc, comuna
Leorda/2009-2014/OUG nr. 28/2013
• Alimentare cu apă în comuna Mihălăşeni/2009-oct. 2014/OUG nr.
28/2013
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- 13 şcoli (utilități, reabilitări, consolidări)
• Ob. inv. Şcoala primară cu clasele I-IV Poiana (Velniţa), oraş
Flămânzi
• Reabilitare Şcoala gimnazială "Dimitrie Pompeiu“, Broscăuţi
• Ob. inv. R.K sistem încălzire şi grup sanitar, Şcoala Broscăuţi
• Utilităţi Şcoala primară nr.3 Orăşeni-Vale, com. Curteşti
• Reabilitare Şcoala primară nr.1 Hulub, com. Dîngeni
• Reabilitare Şcoala gimnazială ''Aristotel Crîşmaru'' com. Drăguşeni
• Reabilitare Şcoala primară nr.2 Podriga, com. Drăguşeni

• Ob. inv. Şcoala gimnazială nr.3 Ezer, com. Hilişeu Horia
• Ob. inv. Şcoala gimnazială ''Gh. Popovici'‘, com. Lozna
• Ob.inv. Alimentare cu apă, grup sanitar, canalizare şi staţie epurare,
extindere, centrală termică şi instalaţii de încălzire Şcoala
gimnazială Mihăileni, corp B, com. Mihăileni
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• Utilităţi Şcoala gimnazială nr.1, Unţeni
• Reabilitare Şcoala gimnazială ''Gheorghe Burac'‘, Vlăsineşti
• Utilităţi Şcoala gimnazială ''Gheorghe Burac'‘, Vlăsineşti
Lucrări demarate de la BS în anii 2006/2007/2008/2009/2011
- 5 Grădinițe - utilități/reabilitări/construcție nouă
• Ob. inv. Grădiniţa cu program prelungit nr 23 Botoşani
• Ob. inv. Grădiniţa cu program normal Cândeşti, com. Cândeşti
• Utilităţi Grădiniţa cu program normal nr 1, com. Cordăreni
• Ob. inv. Grădiniţa cu program normal Alba, com. Hudeşti
• Reabilitare şi modernizare Gradiniţă cu program normal Sîrbi, com.
Vlăsineşti
Lucrări demarate de la BS în anii2007/2008/2010/2011
- 2 Centre de zi
• Centru de zi pentru copii, în sat Dumbrăviţa, comuna Ibăneşti
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• Construire Centru de zi pentru copii, comuna Mihăileni
BS prin MMFPSPV/2011
-2 baze sportive
• Construire Bază sportivă multifuncţională tip.I, Pomîrla/2008-OG
nr.7 din 2006, finalizată prin OUG nr. 28/2013
• Construire bază sportivă în sat Călăraşi/2009-OG nr.7 din 2006,
finalizată prin OUG nr. 28/2013
-2 parcuri
• Reabilitare şi extindere parc public Brăeşti, comuna Brăeşti –
AFM/2012
• Înfiinţare parc în satul Slobozia, com. Cordăreni – AFM/2011
-1 Obiectiv cultural
• Reabilitare cinematograf “Melodia”, mun. Dorohoi/2014/ OUG nr.
28/2013
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- 1 obiectiv edilitar
• Reabilitare şi modernizare puncte termice şi a reţelelor secundare
în ansamblurile de locuinţe Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1,
Griviţa 5, Castel, Săvenilor, Pacea 2, O Băncilă 3, Pacea 3 – mun.
Botoşani/“Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”/aug.2012-sept.
2014
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B. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI
EUROPENE
•

•

•

69 proiecte inițiate/derulate de 43 UAT-uri:
– 11 proiecte ale Consiliului Județean Botoșani
– 5 proiecte ale municipiului Botoșani
– 3 proiecte ale municipiului Dorohoi
– 3 proiecte ale orașului Flămânzi
– 47 proiecte în 39 comune
Finanțările au fost/sunt asigurate din următoarele programe:
– POR 2007-2013
– POS MEDIU 2007-2013
– POS CCE 2007-2013
– PO DCA 2007-2013
– POC RO-UA-MD 2007-2013
– PNDR – FEADR, măsurile 322, 322d), 125
– PNDR – axa LEADER+ - prin cele 4 GAL-uri din județul Botoşani care au atras
fonduri (Valea Siretului de Sus – sediul în Vorona, Codrii Herței – sediul în
Cristinești, Colinele Moldovei – sediul în Sulița, Valea Bașeului de Sus – sediul în
Săveni) şi prin GAL Rediu-Prăjeni (GAL din jud. Iaşi)
Cele 69 de proiecte la începutul anului 2014 erau în diverse stadii:
– în faza de precontractare
– au fost semnate contractele de finanțare
– achiziție execuție lucrări
– execuție lucrări, în diverse procente de realizare
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PROIECTE/INVESTIŢII FINALIZATE ÎN ANUL 2014
Finanțare prin POR 2007-2013 – 6 proiecte finalizate
Consiliul Județean Botoşani
• Modernizare DJ 208 H Pădureni-Coşula-Buda, km 34+150-39+150 /
oct. 2012-sept. 2014
• Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani /
oct. 2010-aug. 2014
• Modernizare DJ 282 H, Călăraşi –Libertatea – DN 24 C, km 6+54011+540 / 29.01.2014-28.05.2015
Municipiul Botoşani
• Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
Botoşani/ 26.09.2011-04.10.2014
Oraş Flămânzi
• Plan integrat de dezvoltare urbană a oraşului Flămânzi
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Reabilitare infrastructură drumuri şi poduri precum şi amenajare staţii
de autobuz în oraşul Flămânzi/ sept. 2012-martie 2014
Comuna Truşeşti
• Campus şcolar la Grupul Şcolar „Demostene Botez”, localitatea
Truşeşti / 14.09.2010-15.05.2014
Finanțare prin POC RO-MD-UA 2007-2013 – 2 proiecte finalizate
Consiliul Județean Botoşani
• Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră, Judeţul Botoşani
RO) – Raionul Herţa (UA)/01.03.2012-28.02.2014
Comuna Cândeşti
• Modernizare prin betonare a drumurilor locale din comuna
Cândeşti /01.05.2012-31.09.2014/8,31 km drumuri modernizate şi
poduri şi podeţe reabilitate
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Finanțare prin PO DCA 2007-2013 – 1 proiect finalizat
Municipiul Dorohoi
• Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în administraţia publică
locală a municipiului Dorohoi/08.10.2013-08.10.2014
Finanțare prin PNDR 2007-2013 – 14 proiecte finalizate

Măsura 322- 1 proiect finalizat
• Modernizare drumuri comunale, înfiinţarea sistemului de
alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare cu staţie de epurare,
reabilitare cămin cultural, grădiniţă cu trei grupe, în comuna Cordăreni

16.06.2010- iunie 2014
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Măsura 322d)- 6 proiecte finalizate
• Refacere şi modernizare drum ommunal DC 68 B, BrăeştiVâlcelele, km 0+000-3+250, com. Brăeşti/aprilie 2012-12.08.2014
• Refacere şi modernizare drum comunal DC 54, DJ 208C (Mesteacăn)
–Mesteacăn – Sarafineşti, km. 0+000 – 3+700, comuna Corni
/12.04.2012–20.10.2014
• Refacere şi modernizare DC 5 (km 0+700-2+300), comuna Coţuşca
/12.04.2012-09.09.2014
• Modernizare DC 83 A, Alba-Baranca, km 0+200-6+000/20.08.201220.03.2015/finalizat sept. 2014
• Refacere şi modernizare drumuri comunale DC 1 B, km 0+000–
1+100 şi DC 2, km 0+000 –1+500, com. Păltiniş/aprilie 2012-sept.2014
• Refacere şi modernizare drum comunal DC 72 – DN 29 A, Sauceniţa
–Văculeşti, km 0+000–5+400, com. Văculeşti/mai 2012-sept. 2014
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Măsura 125 - 1 proiect finalizat
• Modernizare drumuri agricole de exploatare - 4 drumuri, com.
Răuseni/sept. 2013-sept. 2014
Măsura LEADER PLUS (GAL-uri din județul Botoşani) – 5 proiecte
finalizate
• Construire scenă fixă în aer liber în comuna Ibăneşti/30.08.201330.09.2015/16 dec. 2014
• Dotare cămin cultural sat Pădureni, comuna Şendriceni/05.09.201330.09.2015/16.06.2014
• Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Todireni/11.04.2014
-ian. 2015/dec. 2014
• Achiziţie mobilier şi echipament software şi hardware pentru
dotarea căminului cultural din comuna Dersca/02.09.2013–30.09.2015,
finalizat în oct. 2014
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• Achiziţii mobilier şi echipament software şi hardware pentru
dotarea căminelor culturale din comuna Lozna/02.09.2013-30.09.2015
/15.05.2014

Măsura LEADER PLUS (GAL din județul Iaşi) – 1 proiect finalizat
• Achiziţie buldoexcavator , com. Prăjeni/18.11.2013-30.09.2015
/dec. 2014
- 23 PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2014 - FINANŢATE CU FONDURI
EUROPENE
-57 PROIECTE/INVESTIŢII AU FOST FINALIZATE ÎN JUDEŢUL
BOTOŞANI, la nivelul UAT
(programe guvernamentale + fonduri europene)
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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI
Piața Revoluției nr. 1-3
Tel. +40231512212
Fax +40231512116
Web: www.prefecturabotosani.ro
Vă mulțumim pentru atenție!

Consilier Ana Săvescu
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