
 
         Proiect 

Nr. 143 din 23.06.2021 

 
H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședinţa ordinară la data de ____.06.2021, 

urmare adreselor nr. 362 PS din 11.02.2021 a Administraţiei Naționale a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale, nr. 121/BT din 01.03.2021 și nr. 450/BT din 15.06.2021 a Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Judeţean Botoşani, privind 

actualizarea monografiei economico – militare a judeţului, nr. 10481 din 23.06.2021, 

văzând - Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef nr. 10482 din  23.06.2021, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, 

monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 

45/1994 cu modificările ulterioare, ale art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind 

pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare şi art. 2 şi 4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

tehnico-militară aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. f) şi art.196 alin. (1) lit. a) Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

h o t ă r ă ş t e, 

 

Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani prin 

modificarea datelor cuprinse la pct. I lit. b) - anexa 1a), d), e), f), g), h), i) - anexa 8a), k), m), o), q), 

s) și t) din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 84 din 25.06.2020, conform anexei* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 84 din 25.06.2020 

rămân neschimbate. 

Art. 2 Actualizările aduse monografiei economico-militare a judeţului Botoşani vor fi puse 

la dispoziţie, cu respectarea prevederilor legislației privind protecția informațiilor clasificate, 

Centrului Militar Judeţean Botoșani şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Botoşani. 

 Art. 3 Preşedintele Consiliului Județean Botoşani prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                         PREŞEDINTE,              Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2021 

 
* Datele cuprinse în anexă sunt supuse legislației privind informațiile clasificate. 



 
                 Anexă* 

                     la Hotărârea nr. _____ din ____.06. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO-MILITARE  

A JUDEȚULUI BOTOȘANI 

 
I.  b) structura demografică şi fondul de locuinţe - anexa  nr. 1a); 

      d) sursele de apă potabilă şi industrial - anexa nr. 3; 

       e) fondul forestier - anexa nr. 4; 

      f)  reţelele rutiere - anexa nr. 5; 

      g) reţelele de cale ferată - anexa nr. 6; 

      h) lucrările de artă - anexa nr. 7; 

      i)  reţelele de comunicaţii - anexa nr. 8a); 

   k)  operatorii economici - anexa nr. 10; 

          m)  unităţile de cazare şi alimentaţie publică - anexa nr. 12; 

   o)  unităţile de asistenţă medical - anexa nr. 14; 

   q)  mijloacele de transport şi utilajele de construcţii - anexa nr. 16; 

    s)  instituţiile de învăţământ - anexa nr. 18; 

     t)  fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă - anexele 

      nr.20 a) şi 20 b). 

 
 

 

 

                         PREŞEDINTE,              Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

                      

 

 

 

 

 
* Datele cuprinse în anexă sunt fie informații clasificate „secret de serviciu”, fie au caracter 

confidenţial, nefiind destinate informării publice. 



 
 Nr. 10481 din 23.06.2021  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supunem atenţiei dumneavoastră actualizarea monografiei economico-militare a judeţului 

Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 

45/1994 cu modificările ulterioare, ale art.46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind 

pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările ulterioare 

şi art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011. 

În exercitarea competenţelor partajate în domeniul apărării tării, stabilite potrivit legii, 

consiliul judeţean şi consiliile locale, cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din 

cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, au obligaţia de a întocmi, 

actualiza şi de a pune la dispoziţia centrului militar judeţean/zonal monografia tehnico-militară a 

judeţului. 

Monografia economico-militară a judeţului Botoşani a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 84 din 25.06.2020. Aceasta se întocmeşte o dată la 4 ani şi se 

actualizează anual până la sfârşitul semestrului I în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din 

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011. 

Datele şi informaţiile pentru actualizarea monografiei au fost furnizate de autorităţile 

administraţiei publice locale, instituţii publice, operatori economici şi alte persoane juridice de pe 

raza judeţului. Aceste date au fost centralizate cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale Botoşani. 

Actualizarea monografiei cuprinde principalele date şi informaţii referitoare la: 

• structura demografică şi fondul de locuinţe - anexa  nr. 1a); 

• sursele de apă potabilă şi industrial - anexa nr. 3; 

• fondul forestier - anexa nr. 4; 

• reţelele rutiere - anexa nr. 5; 

• reţelele de cale ferată - anexa nr. 6; 

• lucrările de artă - anexa nr. 7; 

• reţelele de comunicaţii - anexa nr. 8a); 

• operatorii economici - anexa nr. 10; 

•      unităţile de cazare şi alimentaţie publică - anexa nr. 12; 

• unităţile de asistenţă medical - anexa nr. 14; 

• mijloacele de transport şi utilajele de construcţii - anexa nr. 16; 

• instituţiile de învăţământ - anexa nr. 18; 

• fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă - anexele 

nr.20 a) şi 20 b). 

Toate aceste anexe fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

După adoptarea proiectului de către Consiliul Judeţean Botoșani, actualizările aduse la 

monografia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 84 din 25.06.2020 vor fi puse 

la dispoziţie Centrului Militar Judeţean Botoșani şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Botoşani. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

   



 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF              Nr.  10482 din 23.06.2021  

    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

În exercitarea competenţelor partajate în domeniul apărării țării, stabilite potrivit legii, 

consiliul judeţean şi consiliile locale, cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din 

cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, au obligaţia de a întocmi, 

actualiza şi de a pune la dispoziţia centrului militar judeţean monografia tehnico-militară a judeţului. 

Conform art. 35 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, „Autoritățile 

administrației publice locale, potrivit competenței, au, în timp de pace și în caz de mobilizare și de 

război, în raza lor teritorială, următoarele atribuții: „d) întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţie 

centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografia economico-militară 

a unităţilor administrativ-teritoriale respective;” 

Potrivit art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului 

pentru apărare, republicată, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, şi consiliile locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii: 

„f) întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv ale 

municipiului Bucureşti, conform instrucţiunilor emise în acest scop;”. 

Prin art. 4 alin. (1) din Instrucțiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1174/2011 se prevede că „Proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani, se 

actualizează anual, până la sfârşitul semestrului I şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

Urmare celor prezentate mai sus considerăm că se impune actualizarea anexelor  

monografiei economico-militare a judeţului Botoşani aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 84 din 25.06.2020. 

Datele şi informaţiile pentru actualizarea monografiei au fost furnizate de către autorităţile 

administraţiei publice locale, instituţii publice, operatori economici şi alte persoane juridice de pe 

raza judeţului Botoșani. Aceste date au fost centralizate cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Botoşani. 

Actualizarea monografiei cuprinde principalele date şi informaţii referitoare la: 

• structura demografică şi fondul de locuinţe - anexa  nr. 1a); 

• sursele de apă potabilă şi industrial - anexa nr. 3; 

• fondul forestier - anexa nr. 4; 

• reţelele rutiere - anexa nr. 5; 

• reţelele de cale ferată - anexa nr. 6; 

• lucrările de artă - anexa nr. 7; 

• reţelele de comunicaţii - anexa nr. 8a); 

• operatorii economici - anexa nr. 10; 

•      unităţile de cazare şi alimentaţie publică - anexa nr. 12; 

• unităţile de asistenţă medical - anexa nr. 14; 

• mijloacele de transport şi utilajele de construcţii - anexa nr. 16; 

• instituţiile de învăţământ - anexa nr. 18; 

• fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă - anexele 

nr.20 a) şi 20 b). 

Toate aceste anexe fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
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După adoptarea proiectului de către Consiliul Judeţean Botoșani, actualizările aduse la 

monografia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 84 din 25.06.2020 vor fi puse 

la dispoziţie, în câte un exemplar, Centrului Militar Judeţean Botoșani şi Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Botoşani. 

Faţă de cele prezentate, apreciem că sunt întrunite toate condiţiile legale pentru promovarea 

şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

ARHITECT ŞEF, 

Paul-Cristian HRUŞCĂ 

 


