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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 12.01.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 11 din 11.01.2022 

 

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 județeni, sunt prezenţi astăzi 25. Lipsesc motivat 8 colegi. 

(dna Rodica Abăcioaei, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Doru-Costel Gavrilaș, dl Ionuț Gireadă, dna 

Elena-Ramona Guraliuc, dna Galia Hrimiuc, dl Liviu Hrimiuc și dl Radu Malancea) 

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

direcţiilor de specialitate din Consiliul Judeţean şi mulțumim încă o dată  reprezentanţilor presei 

prezenți în sală. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde două proiecte de hotărâri și procesul-verbal 

al ședinței din 22 decembrie 2021. Urgența convocării este dată de necesitatea respectării calendarului 

bugetar prevăzut la art. 39 din Legea nr. 273/2006, este Legea privind finanțele publice locale. 

Pentru ambele proiecte de hotărâre avem avize favorabile de la comisia de specialitate. 

Sunt intervenții 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. (25 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2022, pe unități administrativ-

teritoriale și pe destinații, precum și repartizarea sumelor estimate din cota 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 2023 – 2025. (Proiect nr. 1 din 11.01.2022) 

Suma totală de repartizat, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Botoșani, este de 32.994 mii lei. Suma este destinată, potrivit legii, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 

precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în 

mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii. 

În urma adresei transmisă de Consiliul județean, unitățile administrativ-teritoriale au solicitat 

alocarea a 964.766,74 mii lei, sumă care este mult mai mare decât cea aflată la dispoziția Consiliului 

județean. Sumele solicitate de fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și destinațiile acestora 

au fost prezentate în materialele care însoțesc proiectul de hotărâre. 

Se poate observa că solicitările UAT-urilor sunt de 30 de ori mai mari decât suma pe care o 

avem la dispoziție, sumă aprobată prin Legea bugetului de stat. În acest context, am căutat să facem 
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o repartizare echilibrată astfel încât să asigurăm funcționarea administrațiilor și să permitem 

continuitatea programelor de dezvoltare demarate de către domnii primari. 

Modul de repartizare a sumelor este prezentat în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre. 

Estimările pentru anii 2023-2025 sunt prezentate în anexele nr. 2 și 3. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

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 2022 şi estimările pentru anii 2023 – 2025. (Proiect nr. 2 din 11.01.2022) 

Suma totală alocată județului nostru prin legea bugetului de stat este de 18.781 mii lei. Din 

această sumă propun repartizarea a 14.661 mii lei pentru drumurile județene și 4120 mii lei pentru 

drumurile comunale.  

Am pornit filozofia bugetară din acest an de la asigurarea sumei pentru drumurile comunale, 

a unui echivalent aproximativ egal cu cel de anul trecut. Așa cum le-am spus și ieri domnilor primari, 

știu că nu sunt mulți bani, dar încă de la rectificarea bugetară de anul trecut am atras atenția că anul 

acesta noi vom avea nevoie de mai mulți bani la drumurile județene pentru că avem vârfuri de sarcină 

în privința plăților pe care le avem de făcut atât în cadrul proiectelor pe care le avem cu finanțare 

europeană, cât și a celor care trebuie să continue prin Programul Național de Dezvoltare Locală II. 

Le-am spus și domnilor primari, vă reamintesc și dumneavoastră și o știți foarte bine, doar 

cofinanțarea la „Drumul Mănăstirilor” pe care trebuie să o asigure Consiliul județean Botoșani, este 

de 15 milioane de lei, adică este o sumă mai mare decât alocăm astăzi Direcției Județene de Drumuri 

și Poduri. Pe lângă acest drum, în acest an noi vom asigura cofinanțarea pentru toate obiectivele de 

investiții care se află în derulare în acest moment, vom asigura bineînțeles, și fondurile necesare 

pentru asfaltarea căilor de rulare a drumurilor care au fost afectate de alunecările de teren ce au fost 

stabilizate de către Compania Națională de Investiții în cursul anului trecut, și aici mă refer la Roma 

– Nicșeni și Dumeni – Havârna. Vom continua, bineînțeles programul de întreținere a drumurilor 

județene prin așternerea de covoare asfaltice și plombări acolo unde este cazul, vom continua și vom 

extinde programul de marcare și semnalizare a drumurilor județene și poate cel mai important, vom 

asigura partea de cofinanțare la Drumul Strategic și numai pe această parte vorbim despre 30 de 

milioane de euro. Este programul nostru, al Consiliului județean, cel mai ambițios, mă refer la 

program de dezvoltare, în care am crezut cu toții și credem în continuare, iar anul trecut a fost dovada 

faptului că avem puterea și știința de a-l pune în practică. 

Sumele care revin fiecărei unități administrativ teritoriale sunt precizate în anexa la proiectul 

de hotărâre. 

Menționez faptul că, potrivit prevederilor legale, consultarea domnilor primari a fost 

efectuată în data de 11 ianuarie, adică ieri. Procesul verbal este transmis către dumneavoastră. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Doamna președinte, încep discursul meu prin a vă anunța faptul că zilele trecute m-am 

întâlnit cu două grupuri de cetățeni, unul din comuna Concești, celălalt din Darabani. Problemele pe 

care le ridică: care sunt criteriile de repartizare a acestor sume, întrucât comuna Concești a primit 15 
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mii de lei, cel mai puțin dintre toate comunele din județul Botoșani. Dacă este un criteriu politic, 

vreau să vă înștiințez faptul că la Concești întotdeauna votanții au fost peste 80% pro PSD. 

Punctul 2: la Darabani, dacă dumneavoastră spuneți că s-a făcut o echilibrare a acestor sume, 

acesta primește 50 de mii de lei, orașul învecinat primește 200 de mii de lei. nu înțeleg care este 

logica. 

Problema mare cu care se confruntă cetățenii din Darabani este drumul județean Bajura – 

Baranca, unde li se promite de atâta timp că se modernizează, nu s-a făcut nimic și dacă 

dumneavoastră veți avea ocazia să ajungeți pe acest drum județean, veți vedea că se circulă foarte 

anevoios, sunt foarte multe gropi, nici nu ai unde să te ferești, te ferești de una, dai în trei. 

Mi-au spus că au răbdare până mâine să le transmit ceea ce le răspundeți dumneavoastră. 

Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Criteriile sunt clar prevăzute și în proiectul de 

hotărâre și în materialele care v-au fost puse la dispoziție, vorbim de lungimea și de starea drumurilor. 

La capitolul drumuri comunale eu știu că comuna Concești stă foarte bine.  

Cu privire la drumul județean pentru care ați făcut interpelare în mod deosebit, Bajura – 

Baranca, Consiliul județean Botoșani are în plină procedură în acest moment realizarea studiilor de 

fezabilitate pentru cele 7 proiecte care ne dorim să fie finanțate cu prioritate prin programul „Anghel 

Saligny”. Solicitarea este depusă la minister, noi, împreună, anul trecut am alocat suma de 2,5 

milioane de lei pentru realizarea acestor proiectări mai bine spus, nu studii de fezabilitate. Cred că la 

sfârșitul lunii ieșim din această procedură, urmează ca ministerul să ne transmită momentul în care 

începe evaluarea acestor proiecte și eu sper ca acest proiect să fie tratat cu prioritate. 

Deci, din punctul nostru de vedere, al Consiliului județean, ne-am făcut treaba la nivelul 

anului trecut, am propus drumuri spre finanțare. Mai mult decât atât, facem și proiectarea din 

fondurile noastre proprii, deci nu am așteptat să ne dea ministerul bani, am pus din puținul nostru și 

facem aceste proiectări pentru cele 7 drumuri județene printre care este și drumul Bajura – Baranca. 

Dacă mai sunt alte intervenții? 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Despre comparația cu Săveni? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Lungimea și starea drumurilor, domnule consilier județean. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

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

Consiliului Județean Botoșani din data de 22 decembrie 2021. 

Dacă sunt obiecții cu privire la cele înscrise în procesul-verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 
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La finalul ședinței noastre vreau să vă fac 3 anunțuri. 

Ședința ordinară a Consiliului județean va avea loc în data de 27 ianuarie, până atunci vom 

centraliza toate solicitările instituțiilor subordonate și ale direcțiilor de specialitate astfel încât 

proiectele de hotărâre să ajungă pe masa dumneavoastră pentru a fi dezbătute. 

Al doilea anunț și o invitație totodată, sâmbătă vor fi organizate Zilele dedicate Culturii 

Naționale, Zilele „Mihai Eminescu” iar noi, Consiliul județean, avem pe de o parte activități care vor 

începe de la ora 11:15 la Memorialul Ipotești și în paralel, mai avem o activitate a Centrului de Creație 

Botoșani. Veți primi pe mail cele două invitații și acolo unde puteți participa, am fi onorați de prezența 

dumneavoastră. 

Și ultimul anunț pe care vreau să-l fac: în urma demersurilor pe care le-am inițiat alături de 

parlamentarii de Botoșani încă de la sfârșitul anului trecut, vineri vom primi la Botoșani vizita 

domnului ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Cseke Atilla, și a 

conducerii Companiei Naționale de Investiții. Va fi o întâlnire bună pentru că vom avea prilejul să 

discutăm alături de domnii primari despre programele de dezvoltare ale județului Botoșani și 

bineînțeles, împreună cu Instituția Prefectului, va fi transmis programul către presă și către domnii 

primari acolo unde se va dori vizitarea obiectivelor de investiții care sunt în derulare sau cele care ni 

le propunem în perioada următoare. 

Așadar, avem un sfârșit de săptămână plin, mulțumindu-vă pentru prezență, ne vedem vineri, 

sâmbătă sau, dacă mai apar și alte chestiuni, și mai repede. 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


