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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 09.12.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 288 din 08.12.2022 

 

 

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 judeţeni convocaţi astăzi, sunt prezenţi 22. Lipsesc 11 colegi. 

(dl. Iliuță Viorel, dl Aroșoaie Lucian – Dinu, dl Alecsandru Gabriel Augustin, dl Vrajotis Lazăr Claudiu, 

dl Nichiteanu Tiberiu Leonard, dl Hrimiuc Liviu, dna Holca Agnes Mihaela, dna Saucă Mariana Mirela, 

dna Andrei Cristina Andreea, dl Birta Dorin și dna Marocico Floarea) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnul secretar general al județului și domnii și doamnele 

directori din aparatul de specialitate, precum şi reprezentanţi ai presei.  

 

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

Urgența convocării este dată de necesitatea depunerii unui proiect la autoritatea de finanțare până în data 

de 11 decembrie, respectiv de a repartiza cu celeritate sumele alocate de către Ministerul de Finanțe, 

având în vedere timpul scurt rămas până la sfârșitul anului. 

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

hotărâre 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. (22 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului 

Consiliului Județean Botoșani pentru participarea la implementarea proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de trasee cicloturistice în județele Botoșani, Suceava și Iași”, din Investiția I.4 

”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 

11 – Turism și cultură. (Proiect nr. 260 din 08.12.2022) 

Distinși consilieri județeni, această schemă de finanțare reglementează regulile și condițiile 

aplicabile finanțării din fondurile europene aferente apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I4, având ca 

termen de închidere a sesiunii data de  11 decembrie 2022.  

Traseele eligibile turistice trebuie să îndeplinească o serie de condiții: 

a) axa principală să aibă o lungime de minimum 150 km și să traverseze minimum 3 județe 

b) să includă conexiuni secundare de maxim 10 km de la axa principală spre obiectivele turistice 

culturale ce au fost selectate spre finanțare prin PNRR pe axa „Promovarea celor 12 rute cultural-

turistice” 

Pentru îndeplinirea condițiilor precizate mai sus, Consiliul Județean Botoșani, în calitate de 

Lider,  a inițiat încheierea unui Acord de Parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean 

Iași, în calitate de parteneri. 
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Obiectul acestui Acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente acestui proiect.  

Traseul are 205  km, din care 114 km sunt pe raza județului Botoșani, 55,00 km în județul 

Suceava și 36,00  km în județul Iași. 

Ruta VELO pe care o propunem pleacă de la Fetești, din apropierea Aeroportului Salcea, spre 

Pătrăuți, urmând să ajungă la Mănăstirea Dragomirna, Adâncata, Hânțești – pe teritoriul județului 

Suceava. În județul Botoșani intră la Bucecea și continuă spre Huțani – Vlădeni, Corni, Poiana din 

Vorona, Vorona – Mănăstirea Voronei, Drumul Mănăstirilor, Pădureni – Coșula, Flămânzi, Rădeni – 

Frumușica, după care se trece în județul Iași la Deleni și Hârlău, pentru a reveni pe teritoriul județului 

Botoșani cu o ramificație spre Mănăstirea Balș, iar axul principal continuând spre comuna Tudora, pe 

lângă Lacul Pârcovaci. De la Tudora traseul continuă spre Joldești și se încheie în Suceava, la Gara 

Liteni. 

Este un traseu care presupune o mare încărcătură ecumenică, unind cele mai importante 

obiective turistice din zona de sud a județului Botoșani, respectiv salba de mănăstiri: Vorona, Sihăstria 

Voronei, Schit Oneaga, Mănăstirea Coșula și Mănăstirea Balș. De asemenea, traseul urmărește cursul 

râului Siret și trece prin apropiere de izvoarele Bahluiului și prin zonele cele mai pitorești ale județului 

Botoșani. 

Bugetele traseelor identificate aferente judeţelor sunt următoarele: 

a. UAT-Judeţul Suceava = 4.537.500 euro fără TVA; 

b. UAT-Judeţul Botoşani =  9.405.000 euro fără TVA; 

c. UAT-Judeţul Iaşi = 2.970.000 euro fără TVA. 

Bugetul total al proiectului este de 16.912.500 euro fără TVA. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră! 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare 

cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 pe unități administrativ-teritoriale 

pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare locală și a programelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare. (Proiect nr. 261 din 08.12.2022) 

Prin urmare, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani a transmis Decizia nr.8 a 

Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, pentru a aproba până la data de 14 

decembrie, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei încasate suplimentar în anul 2022 din 

cota de 6% din impozitul pe venit, respectiv suma de 595,00 mii lei.  

Propun repartizarea sumei alocate la nivelul județului, pe unități administrativ-teritoriale, 

conform anexei care face parte din proiectul de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 28 noiembrie și 29 noiembrie 2022. 

Dacă ați studiat procesele verbale, dacă aveți mențiuni cu privire la conținut? Nu avem. 
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Supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (22 voturi „pentru”) 

 

Distinși colegi, vă mulțumesc mult pentru efortul dumneavoastră! Vom avea ședința ordinară 

a Consiliului Județean pe data de 21 decembrie. Înțeleg că este posibil să mai fie publicate și alte ghiduri 

în acest interval, între cele două ședințe, deci dacă veți fi convocați la încă o ședință de îndată sau 

extraordinară, să fiți pregătiți. 

Mulțumindu-vă pentru prezență, vă invităm în data de 18 decembrie la festivalul de datini și 

obiceiuri și vă rog să urmăriți agenda instituțiilor de cultură pentru că sunt foarte multe activități în 

această perioadă și în funcție de programul și de disponibilitatea dumneavoastră să puteți participa la 

aceste activități specifice sfârșitului de an. 

Mulțumesc! Zi bună tuturor! 

 

Vă mulțumesc pentru participare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 

 


