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MINUTA 

    şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 13 octombrie 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 de membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

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

absentat motivat domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu – Vicepreședinte al Consiliului Județean și 

următorii consilieri județeni: doamna Rodica Abăcioaei, domnul Gabriel-Augustin Alecsandru, 

doamna Daniela Aramă, doamna Elena-Ramona Guraliuc, domnul Viorel Iliuță, domnul Radu 

Malancea, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu și domnul Constantin-Neculai Pătrăuceanu.  

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. 210 privind solicitarea de trecere a unui bun din domeniul public al Orașului 

Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 

24 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 211 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, 

precum şi a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2023 şi estimate pentru 

anii 2024 – 2026, în forma propusă de iniţiator cu 24 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 212 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11” în 

municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 24 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 213 privind atestarea modificării poziției nr. 1 ”Clădire Apărare Civilă-teren 

700 mp” din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani atestat în 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările ulterioare, în 

forma propusă de iniţiator cu 24 voturi „pentru”. 
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