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MINUTA 

    şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 05 ianuarie 2023 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 de membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena-Federovici – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. Au 

absentat nemotivat următorii consilieri județeni: doamna Rodica Abăcioaei, doamna Daniela Aramă, 

domnul Lucian-Dinu Aroșoaie, doamna Cristina Breșug, doamna Elena-Ramona Guraliuc, doamna 

Agnes-Mihaela Holca,  domnul Liviu Hrimiuc, domnul Viorel Iliuță, domnul Radu Malancea și 

doamna Mariana-Mirela Saucă.  

La şedinţă au mai participat domnul Marcel – Stelică Bejenariu – secretarul general al 

judeţului, directorii direcţiilor Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 1 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument 

istoric cod BT-II-a-A-01856, parte componentă a Ansamblului urban I, str. 1 Decembrie 1918, în 

forma propusă de iniţiator cu 23 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 2 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument 

istoric cod BT-II-a-A-01853, parte componentă a Ansamblului urban II, Piața 1 Decembrie 1918, în 

forma propusă de iniţiator cu 23 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 3 privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, pe 

anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 23 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 4 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2023 şi estimările pentru 

anii 2024 – 2026, în forma propusă de iniţiator cu 23 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 5 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 

venit, pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații, pe anul 2023, precum și repartizarea 

sumelor estimate din cota de 6% din impozitul pe venit, a cotei de 20% din 14% din impozitul pe 

venit și cota de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru anii 2024 – 2026, în forma propusă de iniţiator cu 23 voturi „pentru”. 

 

 

         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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