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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 02.09.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 207 din 01.09.2021 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Vă mulțumesc pentru că ați dat curs ședinței noastre extraordinare de astăzi! Vă mulțumesc 

pentru toată disponibilitatea.  

Din numărul total de 33 de consilieri județeni convocaţi, sunt prezenţi 27 de colegi. Lipsesc 

6 colegi. (dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Sorin Cornilă, dna Mihaela Hrițcu-Lafontain, dl Radu 

Malancea, dl Cătălin-Cristian Olaru și dna Mariana-Mirela Saucă) 

La ședința noastră de astăzi participă domnul secretar general al județului și domnii și 

doamnele directori din direcţiile de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 3 puncte, din care 2 sunt proiecte de hotărâri. 

Proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisia de specialitate. 

Vă întreb dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 64/23.03.2021 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 

2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 și aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 

2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024. (Proiect nr. 174 din 01.09.2021) 

Potrivit Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, în ședința extraordinară din 

data de 23 martie 2021 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.64 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024. 

Cunoașteți cu toții că împotriva acestei hotărâri a fost promovată o acțiune în anulare de 

către Instituția Prefectului. Promovarea acțiunii a avut ca efect suspendarea de drept a efectelor 

actului administrativ menționat. 

Cunoașteți cu toții că Tribunalul a dat câștig de cauză Consiliului Județean, dar avem proces 

la Curtea de Apel Suceava și termenul pentru judecarea acestei cauze a fost stabilit pentru data de 8 

noiembrie 2021. 

În data de 7 mai 2021, Tribunalul Botoșani respinge ca nefondată acțiunea, drept pentru care 

în data de 10.06.2021 Instituția Prefectului a promovat recurs la Curtea de Apel Suceava, termenul 

pentru soluționarea acestuia fiind 08.11.2021. 

Consiliul Județean Botoșani a înaintat cerere de preschimbare a acestui termen de judecată, 

dar, din nefericire, data stabilită pentru judecarea acestei solicitări este pentru 13.09.2021. 
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În acest context, luând în considerare timpul foarte scurt rămas până la închiderea 

exercițiului bugetar al anului 2021, termenele stabilite de instanță pentru soluționarea acțiunilor 

promovate, starea precară a întregii rețele de drumuri (județene și comunale), necesitatea 

achiziționării de materiale antiderapante și a încheierii contractelor subsecvente pentru activitatea de 

deszăpezire, ținând cont de imediata apropiere a sezonului rece, precum și faptul că există riscul 

pierderii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru județul Botoșani întrucât, potrivit Normelor de 

închidere a exercițiilor bugetare anuale „sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale se regularizează la finele anului cu 

bugetul de stat”, propun revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.64/23.03.2021 și 

adoptarea unei noi hotărâri de repartizare a acestor sume. 

Din suma totală de repartizat de 13.228,00 mii lei se propune ca suma de 9.045,00 mii lei să 

fie repartizată bugetului propriu al județului, iar suma de 4.183,00 mii lei să fie repartizată către 

unitățile administrativ-teritoriale din județ. 

Acesta este proiectul de hotărâre, dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președintă, stimați colegi, noi, consilierii județeni liberali, suntem perfect conștienți 

că nu există nicio garanție privind soluționarea în timp util a problemei în cauză, în instanțele de 

judecată, și nici că soluția care va fi identificată de instanță, în cazul Hotărârii de Consiliu Județean 

nr. 64/2021, va putea fi aplicată în timpul rămas până la sfârșitul anului. Știm și suntem perfect 

conștienți că sunt probleme cu starea drumurilor, atât la nivelul drumurilor județene, cât și a celor 

comunale. Banii alocați prin hotărârea inițială de Consiliul Județean, precum și prin proiectul de 

hotărâre care ar putea să înlocuiască hotărârea de Consiliu Județean, nu sunt mulți, dar ei pot rezolva 

o serie de probleme urgente la nivelul comunităților.  

Suntem pe deplin conștienți că este nevoie de bani pentru pregătirile pentru iarnă și mă refer 

la achizițiile de materiale antiderapante, pentru încheierea contractelor subsecvente și mai știm că 

există și riscul, așa cum spuneați și dumneavoastră, ca banii să fie pierduți la finalul anului, dacă nu 

sunt cheltuiți. 

Suntem responsabili și dorim să acționăm pentru binele comun al locuitorilor județului, chiar 

dacă rămân la părerea inițială că sumele alocate prin proiectul inițial, care s-a transformat în 

Hotărârea nr. 64/2021, nu respecta criteriile invocate pentru repartizarea sumelor primite de la 

bugetul de stat din cotele defalcate de TVA și că primăriile conduse de primari liberali au primit 

sume mai mici decât li s-ar fi cuvenit.  

În același timp, cum speranța moare ultima, suntem convinși că la rectificarea bugetară care 

urmează, veți corecta aceste neajunsuri și într-un final toată lumea va fi mulțumită. 

Acestea fiind spuse, și dacă avem promisiunea dumneavoastră în acest sens, grupul 

consilierilor județeni liberali este de acord cu revocarea Hotărârii nr. 64 de Consiliu Județean și v 

acorda un vot „pentru” cele două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Dacă mai sunt alte intervenții? 

Categoric noi puteam merge mai departe să așteptăm decizia instanței, în condițiile în care 

noi am câștigat la Tribunalul Botoșani și avem în acest sens o motivare a instanței care ne-a dat 

dreptate din toate punctele de vedere, însă termenul foarte scurt, așa cum dumneavoastră spuneți că 

nu avem nicio garanție că acest proces ar fi câștigat, noi suntem conștienți că am fi câștigat acest 

proces, dar nu suntem în situația în care aceste contradicții pot duce la nesfârșit.  
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În aceste condiții, haideți să votăm proiectul de astăzi, să vedem datele rectificării și vom da 

cu toții dovadă de maturitate și de conlucrare matură la nivelul județului Botoșani. Din acest punct 

de vedere, eu cred că lucrurile intră în linie dreaptă. 

Dacă mai sunt alte intervenții? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu vreau să subliniez încă o dată ceea ce am spus. Nu am spus ce ați spus dumneavoastră. 

Am spus că nu există nicio garanție privind soluționarea în timp util. Asta am spus. Pentru că la 

termenul de la Curtea de Apel s-ar putea prelungi, s-ar putea să mai fie un termen, nu se știe, și atunci 

chiar nu am avea timp să cheltuim banii aceștia. La asta m-am referit, nu la altceva. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Corect. Perfect.   

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Sperăm ca la anul sumele din estimări să se păstreze. Abia acolo este echilibrare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Acum, așteptăm și noi să vedem toate datele economice. S-ar putea ca la anul să avem sume 

mai mici. 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să îmi permiteți să supun la vot proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

județean pe anul 2021. (Proiect nr. 175 din 01.09.2021) 

Prin proiect se propune rectificarea bugetului propriu al județului cu suma de 9.045,00 mii 

lei, repartizată conform hotărârii adoptată la punctul precedent, și repartizarea acestei sume Direcției 

Județene de Drumuri și Poduri Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

În aceste condiții, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 30 august 2021. 

Dacă sunt observații cu privire la conținutul procesului verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată.  
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Vă mulțumesc pentru participare. Cu mențiunea că este posibil ca în perioada următoare, 

într-o săptămână, două săptămâni, să mai avem o ședință, în funcție de cum primim documentele, 

voi face apel la participarea dumneavoastră chiar în acest regim de urgență. 

Mulțumesc frumos și Doamne ajută tuturor! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


