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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 05.01.2023, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 2 din 04.01.2023 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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. 

 

Din numărul total de consilieri județeni, participă la ședința noastră de astăzi 23 de colegi. 

Lipsesc 10 colegi. (dna Rodica Abăcioaei, dna Daniela Aramă, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dna Cristina 

Breșug, dna Elena-Ramona Guraliuc, dna Agnes-Mihaela Holca, dl Liviu Hrimiuc, dl Viorel Iliuță, dl 

Radu Malancea și dna Mariana-Mirela Saucă) 

Participă la şedinţă domnul secretar general al județului, domnii și doamnele directori ai 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi mulțumesc încă o dată reprezentanţilor presei.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde cinci proiecte de hotărâri. Urgența convocării 

este dată de necesitatea respectării calendarului bugetar prevăzut la art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și a termenului de exercitare a dreptului de preempțiune prevăzut de 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru toate proiectele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preempțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01856, parte componentă a Ansamblului 

urban I, str. 1 Decembrie 1918. (Proiect nr. 01 din 04.01.2023) 

Ministerul Culturii ne-a comunicat faptul că nu își exercită dreptul de preempțiune asupra acestui 

imobil monument istoric cod BT-II-a-A-01856, situat în municipiul Botoșani, parte componentă a 

Ansamblului urban I, str. 1 Decembrie 1918.  

În aceste condiții, Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani trebuie să se pronunțe dacă 

își exercită sau nu dreptul de preempțiune asupra acestui imobil. 

Având în vedere atât caracteristicile constructive, raportate la necesitățile Consiliului Județean 

Botoșani, cât și vechimea clădirii, propun neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului în 

cauză.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 



2 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preempțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01853, parte componentă a Ansamblului 

urban II, Piața 1 Decembrie 1918. (Proiect nr. 02 din 04.01.2023) 

În mod similar, Ministerul Culturii ne-a comunicat neexercitarea dreptului de preempțiune 

asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01853, situat în municipiul Botoșani, parte 

componentă a Ansamblului urban II, Piața 1 Decembrie 1918. 

Având în vedere aceleași considerente pe care le-am expus la punctul precedent, propun 

neexercitarea dreptul de preempțiune asupra acestui imobil. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc! 

Înainte de a trece la celelalte puncte de pe ordinea de zi, aș vrea să vă fac un scurt anunț. 

Lichidatorul judiciar care valorifică imobilul „Uzina electrică”, în urma anunțului public pe care 

l-a făcut, a primit o supraofertă, astfel că precontractul încheiat cu Consiliul Județean Botoșani a devenit 

caduc. Motiv pentru care se va organiza o licitație, iar Consiliul Județean Botoșani va face toate 

demersurile legale ce îi stau în putință pentru a achiziționa această clădire istorică. Mulțumesc! 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în 

bugetul propriu județean, pe anul 2022. (Proiect nr. 03 din 04.01.2023) 

În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

„cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la 

dispoziția Guvernului, precum și din alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte 

normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorității executive, 

potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze modificările respective”.  

Așadar, prin Hotărârea Guvernului nr.1508/19.12.2022 Județului Botoșani i-a fost alocată suma 

de 10.000,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2022, pentru plata 

unor cheltuieli curente și de capital. Suma alocată a fost repartizată prin dispoziție pentru plata 

cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Regiunea Nord-Est Axa strategică 2 Botoșani-Iași”.  

De asemenea, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a majorat transferurile pentru finanțarea 

drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități, cu destinația dobânzi și transport în anul 2022, cu suma 

de 321,00 mii lei.  

Față de cele prezentate, prin Dispoziția nr. 301/22.12.2022 a fost majorat bugetul propriu 

județean atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli cu suma de 10.321,00 mii lei și s-au efectuat 

modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pentru anul 2022.  

Dacă sunt dezbateri?  

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 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 

2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026.  (Proiect nr. 04 din 04.01.2023) 

Din suma totală de repartizat de 25.118,00 mii lei propun ca suma de 20.118,00 mii lei să fie 

repartizată bugetului propriu al județului pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, iar 

suma de 5.000,00 mii lei să fie repartizată către unitățile administrativ-teritoriale din județ.  
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Punctul de plecare al filozofiei bugetare a acestui an a pornit de la asigurarea pentru drumurile 

comunale a unei sume ceva mai mari decât cea de anul trecut, care reprezintă echivalentul a 20%. Știu că 

nu sunt bani mulți, dar încă de anul trecut am atras atenția că avem nevoie de bani mai mulți la drumurile 

județene pentru că avem vârfuri de sarcină în privința plăților pe care le avem de făcut, atât în cadrul 

proiectelor cu finanțare europeană, cât și pentru repararea drumurilor care au fost afectate de marile 

șantiere de drumuri din județul nostru. 

Și în acest an vom continua programul de întreținere pe timp de vară a drumurilor, prin realizarea 

de covoare asfaltice și bineînțeles, realizarea marcajelor noi.  

Primul drum pe care se va interveni este sectorul de drum spre Dângeni, afectat grav de transportul 

de materiale pentru Drumul Strategic, dar și de devierea de trafic greu de pe drumul național Ștefănești – 

Botoșani. Vom mai interveni, bineînțeles în limita bugetului, pe sectorul Vorona – Joldești, Podeni – 

Broscăuți, Dumeni – Cordăreni, Lozna – Dersca – Mihăileni, Mihălășeni – DN 24, Cișmea – intersecție 

Costești, Roșiori – Stăuceni, precum și în alte zone în care se va constata că trebuie intervenit urgent.  

Noi vom continua cu lucrări punctuale de întreținere pe sectoarele cele mai afectate de devierile 

de trafic de pe drumurile naționale, precum Tudora – Joldești sau Flămânzi – Câmpeni. 

De asemenea, trebuie să nu uităm că în acest an avem vârf de plată din bugetul județean pentru 

Drumul Strategic. 

Din punctul de vedere al conducerii Consiliului Județean, este un program ambițios de dezvoltare 

a infrastructurii rutiere a județului, dar în care credem și avem puterea și știința de a-l pune în practică. 

Ultimii doi ani, cu sprijinul dumneavoastră, sunt dovada vie că facem tot ceea ce este mai bine pentru 

locuitorii județului Botoșani. 

Bineînțeles că în primele zile ale anului, ați văzut din presă, că au fost scoase la licitație lucrările 

pentru modernizarea a trei sectoare de drum județean, finanțate prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”. Aici mă refer la drumul județean DJ 293A Viișoara – Coțușca ce are o valoare de 24 

de milioane de lei și o lungime de 6 km, vorbim despre drumul județean DJ 291K Lozna – Călinești – 

DN 29C – Talpa ce are o lungime de 7 km și o valoare de 27 de milioane de lei și drumul județean DJ 

294A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24C care are o lungime de 7,8 km și o valoare de 50 

de milioane de lei. 

Valoarea actualizată a celor trei proiecte, inclusiv cheltuielile neeligibile și TVA, rezultată în urma 

proiectării, se ridică la peste 100 de milioane de lei, aproximativ 92 de milioane de lei sunt asigurate prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar 8,8 milioane de lei reprezintă cofinanțarea pe care 

o va asigura Consiliul Județean din bugetul propriu. 

Pentru celelalte drumuri, DJ 294B Dobârceni – Murguța – Ștefănești care are o lungime de 10,6 

km și cel de al doilea, DJ 291D Oroftiana – Baranca – Bajura care are o lungime de 10 km, în acest 

moment au fost finalizate proiectările și urmează, în perioada cea mai scurtă, să fie scoase la achiziție și 

aceste două sectoare de drum județean. 

Sumele care revin fiecărei unități administrativ-teritoriale sunt prezentate în anexa care face parte 

integrantă din proiectul de hotărâre.  

Sumele estimate pentru anii 2024 – 2026 au caracter orientativ.  

Potrivit prevederilor legale, consultarea primarilor a fost efectuată în data de 3 ianuarie 2023. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Doamna președinte, mă bucură faptul că, în sfârșit, s-a intrat în normalitate și s-a ajuns la 

concluzia că și comuna Concești are nevoie de bani pentru modernizarea drumurilor comunale, dar rămân 

cu o singură nedumerire: la sfârșitul anului au venit acele sume de bani din impozitul pe venit la împărțirea 
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cărora comunele Concești și Suharău au fost uitate. Care o fi explicația adevărată? E faptul că cele două 

comune sunt singurele care au primari independenți? S-a mers pe alte criterii? Nu cunosc problema.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu ține de noi, de Consiliul Județean, această speță. Cred că știți acest lucru. Sumele au fost 

repartizate de Guvern, deci trebuie întrebat executivul național.  

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

O propunere a pornit. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu a fost nicio propunere de la noi, sumele sunt alocate de către Guvernul României. Sunt sume 

alocate din fondul de rezervă, nu știm dacă cele două UAT-uri au cerut sau nu au cerut. Deci nu este de 

competența noastră, a Consiliului Județean.  

Mulțumesc! Trecem mai departe. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 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. (Proiect nr. 05 din 04.01.2023) 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr.368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023, 

în anul 2023, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărui județ se alocă 

o cotă de 6% pentru repartizarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a 

consiliului județean. 

Conform alin. (6) al aceluiași articol suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

se repartizează în limita sumei de 38.176,00 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean.  

Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, s-a solicitat tuturor 

unităților administrativ-teritoriale din județul Botoșani prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pe 

destinațiile prevăzute de lege, respectiv programe de dezvoltare locală, programe de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală și cheltuieli de funcționare pe care în mod justificat nu le pot finanța.  

După centralizarea solicitărilor de fonduri, transmise de către unitățile administrativ-teritoriale 

din județ, a rezultat un total de 693.249,35 mii lei, adică de peste 18 ori suma pe care o avem de distribuit. 

În acest context, am căutat să facem o repartizare echilibrată astfel încât să asigurăm funcționarea 

administrațiilor locale și să permitem și continuarea programelor de dezvoltare demarate de către primari.  

Modul de repartizare a sumelor și estimările pentru 2024-2026 sunt prezentate în anexe. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (23 voturi „pentru”) 

 

În încheiere aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și să vă invit la manifestările dedicate 

Zilelor Eminescu – Ziua Culturii Naționale, organizate de instituțiile din subordinea Consiliului Județean, 

Memorialul Ipotești și Centrul de Creație. Astfel, sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 13:00, va avea loc 

vernisajul expoziției stradale „Poeți contemporani cu Eminescu”, iar de la ora 14:00, la Memorialul 
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Ipotești, va avea loc un recital folk susținut de Ovidiu Mihăilescu și Doru Ionescu. Duminică, 

manifestările vor avea loc la Ipotești și vor debuta cu un Te Deum la bisericuța Eminovici la ora 11:00, 

iar luni, tot la Ipotești, va avea loc concursul de recitări „Dor de Eminescu” după care, la ora 12:00, va 

avea loc proiecția filmului „Eminescu și Cernăuții”. 

Vă invit să ne fiți alături la aceste manifestări dedicate poetului nostru național. 

Mulțumesc pentru prezență! Zi frumoasă tuturor!  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 


