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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 15.01.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 9 din 14.01.2020 

 

 

 Propun ca în deschiderea ședinței Consiliului Județean Botoșani să se intoneze Imnul de 

Stat al României şi Imnul Uniunii Europene. 

 Se intonează cele două imnuri. 

 

Bună dimineața, stimați colegi! Am rugămintea ca imediat după ședința Consiliului 

Județean, să mergem împreună la depunere de jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din 

fața teatrului, de la Primărie! Mulțumesc! 

 

Din 32 consilieri judeţeni convocaţi, sunt prezenţi 24 de consilieri județeni. Lipsesc motivat 

8 consilieri județeni (dna Rodica Abăcioaei Rodica, dl Constantin Bursuc, dl Lucian Dinu 

Aroșoaie, dl Valerian Andrieș, dl Ionuț Gireadă, dna Mirela Saucă, dl Petre Rădăuceanu și dl 

Florin Știrbu). Avem înregistrată și o demisie din funcția de consilier județean, a domnului 

Gheorghe Sorescu. 

Participă la şedinţă secretarul general al județului, directorii direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean şi reprezentanţi ai presei. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde două proiecte de hotărâre: primul trebuie 

adoptat, potrivit Codului administrativ, în prima ședință care urmează evenimentului care a condus 

la încetarea de drept a mandatului de consilier județean, iar al doilea ar trebui adoptat în regim de 

urgență pentru a putea comunica sumele repartizate la Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice, precum și la primăriile din județ, în vederea întocmirii proiectelor de bugete proprii ale 

unităților administrativ-teritoriale. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectele de hotărâre. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Ordinea de zi a fost aprobată. (24 voturi „pentru”) 

 

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Sorescu. 

Domnul Gheorghe Sorescu și-a depus demisia din calitatea de consilier județean, având în 

vedere faptul că a fost numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Se 

declară locul vacant și, într-o ședință ulterioară, va fi validat următorul supleant. 

Dacă sunt discuții? 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (24 voturi „pentru”) 

 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023. 
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Proiectul a fost întocmit în conformitate cu prevederile legii bugetului pe anul 2020 și cu 

scrisoarea transmisă de Ministerul Finanțelor Publice. 

La repartizare s-au avut în vedere lungimea și starea tehnică a drumurilor județene și 

comunale. De asemenea, a avut loc și consultarea primarilor. Sumele sunt prezentate în anexa la 

proiectul de hotărâre, iar detaliile au fost precizate în materialele care însoțesc proiectul. 

Dacă sunt dezbateri? Domnule Birta. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule președinte, stimați colegi, bună ziua! Domnule președinte, aș veni cu un 

amendament la acest Proiect de hotărâre, cu acceptul dumneavoastră și bineînțeles cu acceptul 

colegilor consilieri: ținând cont că în subordinea mea este Memorialul Ipotești și acolo s-au făcut în 

ultima perioadă diferite investiții, mă refer atât la Lac, cât și la Memorial, pentru a pune în valoare 

aceste investiții, aș veni cu propunerea unui amendament către dumneavoastră și către colegii 

consilieri, și anume: să putem aloca 3 miliarde de lei vechi - 300 de mii de lei, pentru refacerea 

infrastructurii către Lac, împreună cu Primăria Mihai Eminescu. Sumele în completare vor fi 

asigurate, cu siguranță, de către Primăria Mihai Eminescu, iar noi să venim cu cele 3 miliarde. Mai 

ales că astăzi îl sărbătorim pe marele poet Mihai Eminescu, 170 de ani de la naștere.  

Vă mulțumesc! 

Banii aceștia ni-i vom asuma din sumele alocate drumurilor județene, ca să nu încurcăm alte 

lucruri. Acolo o să ne îngrijim și o să fie suficienți bani pentru a rezolva problemele care au mai 

rămas. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Domnule consilier Anton, vă rog. 

 

Domnul Radu Anton: 

Bună dimineața și la mulți ani de Ziua Culturii Naționale! Am urmărit atent și presa în urma 

întâlnirii cu primarii, cu reprezentanții unor primării, unde nu au fost ridicate probleme. Din 

punctul meu de vedere și al colegilor din grupul liberal, cu care am avut discuții pe această temă, 

constatăm o diferență totală de abordare în stabilirea sumelor pentru localități. Sunt localități care, 

zic eu, sunt văduvite, și aici mă refer în primul rând la Municipiul Botoșani, municipiu reședință de 

județ, unde în afară de cetățenii municipiului Botoșani, și unde sunt multe drumuri cu probleme, 

inclusiv de pământ la această dată, suma alocată este extrem, extrem de mică comparativ cu un alt 

municipiu de 4 ori mai mic, din Botoșani, unde suma este de 3 ori mai mare.  

De asemenea, constat la repartizarea către o comună din județ care începe cu V, dar nu e 

Vorona, unde la fel, suma este mai mult decât dublă, triplă și uneori cvadruplă față de alte localități 

cu multe drumuri comunale cu probleme. Din acest motiv nu putem vota această repartiție profund 

demagogică. Se menține ca abordare, la fel ca și în anul trecut, alocarea unei sume comparabil mult 

mai mare pentru drumurile județene față de drumurile comunale. Ori, din materialele avute la 

dispoziție și din situația reală din teren, sunt foarte, foarte multe drumuri în comunele județului, de 

pământ, nici măcar balastru pe ele, pietruite, care să asigure o deplasare normală a cetățenilor.  

Consider că este o tratare total necorectă privind acordarea acestor sume, asta înseamnă o 

împărțire a cetățenilor județului Botoșani în cetățeni de categoria I și categoria a II-a. 

Mai mult, faptul că acest Proiect de hotărâre nu a fost supus spre analiză, nu s-a dorit a fi 

supus spre analiza Comisiei de administrație publică, cred că și asta face parte din administrație 

publică, dar nu e consultată, ba mai mult, nu sunt respectate și asigurate mai bine zis, drepturile și 
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libertățile fundamentale ale botoșănenilor, unul din drepturi fiind dreptul la libera și normala 

circulație în județul nostru.  

Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții?  

Supun la vor cu amendamentul domnului vicepreședinte Birta, cu alocarea din suma de la 

Drumuri Județene a 3 miliarde de lei vechi pentru comuna Mihai Eminescu. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Domnule președinte! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Un moment, să îmi termin expunerea și vă dau cuvântul. Vă rog. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Propunerea domnului vicepreședinte Birta nu are nici o treabă cu Proiectul nostru de 

hotărâre. Dacă era să alocăm comunei Mihai Eminescu încă 300 de mii de lei expres pentru a face 

acel drum, da.  

 

Domnul Dorin Birta: 

La comuna Mihai Eminescu îi dăm. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

De unde luăm banii? 

 

Domnul Dorin Birta: 

Din banii primiți de la Guvern. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Drumurile județene au 13 mii de lei. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule consilier, acești bani sunt luați din banii veniți de la Guvern. Nu este bătută în cuie 

suma de 130 de miliarde, deci de 13 milioane de lei la Drumuri Județene. Deci, din suma 

respectivă, pe care am primit-o de la Guvern, s-a dat și la comune. Iar acum am venit cu acest 

amendament, am stat și am analizat împreună cu domnul președinte azi dimineață, să putem rezolva 

și această problemă.  

Sunteți împotrivă. Până acum era problema infrastructurii drumului comunal de la Mihai 

Eminescu, acum vin cu propunerea să alocăm fonduri de la Consiliul Județean să refacem această 

infrastructură, împreună cu comuna Mihai Eminescu. Noi alocăm banii la comuna Mihai Eminescu 

pentru acest drum, nu îi alocăm pentru a face noi drumul. Deci banii sunt alocați către comuna 

Mihai Eminescu. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Dacă mai sunt intervenții? 
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Dacă nu, supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (17 voturi „pentru”; 7 „abțineri”) 

 

Mulțumesc frumos! 

Declar ședința închisă. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Marilena MIRON 

 


