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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 13.10.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 250 din 12.10.2022 

 

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. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, sunt prezenţi la ședința noastră de astăzi 24 de 

colegi. Lipsesc motivat 9 colegi. (dl Pătrăuceanu Constantin Neculai, dna Ramona Elena Guraliuc, dl 

Bogdan Corneliu Dăscălescu, dl Radu Malancea, dl Viorel Iliuță, dl Gabriel Alecsandru, dl Tiberiu 

Leonard Nichiteanu, dna Daniela Aramă, dna Rodica Abăcioaei) 

Participă la ședința noastră domnul secretar general al județului și domnii și doamnele directori 

din aparatul de specialitate și cei ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectelor noastre de 

hotărâre. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 5 puncte din care 4 sunt proiecte de hotărâri. 

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. (24 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor 

bunuri din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al Județului 

Botoșani. (Proiect nr. 213 din 11.10.2022) 

Având în vedere că în conjunctura energetică actuală se pune un accent foarte mare pe energia 

verde și în special pe energia fotovoltaică și eoliană, în cadrul Uniunii Europene funcționând Pactul 

Verde European – „Green – Deal”, tuturor statelor membre le revine o serie de obligații asumate pentru 

pasul către energia coregenerabilă.  

În exercițiile financiare actuale se pot atrage fonduri din trei surse: Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR) unde sunt deja lansate ghidurile de finanțare pentru investiții în sursă și în 

producere de energie, Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și Programul 

Operațional de Dezvoltare Durabilă, prin care sunt oferite fonduri pentru reabilitări de rețele.  

În acest context, s-a procedat la identificarea unor terenuri situate în intravilanul localităților 

mari din județ, amplasate în vecinătatea infrastructurii de transport rutier și energie electrică, unde pot 

fi amplasate parcuri fotovoltaice cu instalațiile conexe.  

Consiliul Județean Botoșani a solicitat Orașului Bucecea identificarea și disponibilizarea unui 

teren de 30.000 mp, precum și acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al Orașului 

Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani, pentru accesarea programelor de investiții europene, 

în vederea înființării unui sistem fotovoltaic.  
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Orașul Bucecea a transmis acordul de principiu pentru trecerea terenului din domeniul public 

al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani a unui teren intravilan în suprafață de 

30.000 mp.  

Amplasarea în intravilanul Orașului Bucecea a unui sistem fotovoltaic prezintă avantaje 

economice pe termen lung ca urmare a faptului că este o sursă de energie regenerabilă, accesibilă atâta 

timp cât există lumină solară, energia produsă de sistemul fotovoltaic are ca efect scăderea costurilor cu 

energia electrică.  

În acest sens, doamnelor și domnilor consilieri județeni, vă propun aprobarea solicitării de 

preluare în domeniul public al județului Botoșani a terenului specificat în proiectul de hotărâre, în 

vederea declarării acestuia de interes județean. 

Înainte de a supune dezbaterii dumneavoastră acest proiect de hotărâre, aș vrea să îi mulțumesc 

domnului consilier județean Țâmpău Andron și bineînțeles, domnului primar de Bucecea, pentru că ne-

au ajutat foarte mult în identificarea acestui teren. Și pentru toată disponibilitatea de care a dat dovadă 

administrația locală a orașului Bucecea. 

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. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din 

impozitul pe venit, precum şi a sumei din cota de 6% din impozitul pe venit, propuse pentru anul 2023 

şi estimările pentru anii 2024 – 2026. (Proiect nr. 214 din 11.10.2022) 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Ministerul 

Finanţelor Publice transmite Administraţiilor judeţene a finanţelor publice, Consiliilor judeţene şi 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare cadru 

care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget prognozate, 

metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

şi ale transferurilor consolidabile, pe ansamblul județului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea 

elaborării de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget. 

Potrivit actului normativ menționat „ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor 

sumelor primite, elaborează și depun la direcțiile generale ale finanțelor publice, până la data de 1 iulie 

a fiecărui an, proiectele bugetelor locale echilibrate și anexele acestora pentru anul bugetar următor, 

precum și estimările pentru următorii 3 ani.” 

Pe data de 03.10.2022, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani a comunicat 

„Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget 

pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 – 2026” primită de la Ministerul Finanțelor. 

Având în vedere faptul că pentru sumele repartizate prin hotărâre a consiliului judeţean, în faza 

de propunere, nu există criterii de repartizare, propun ca sumele pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024 

– 2026 să fie repartizate ţinând cont de: 

- numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ-teritoriale (50%); 

- suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale (50%); 

Populaţia și suprafaţa în intravilanul unităţilor administrativ teritoriale luate în calcul sunt 

conform comunicărilor transmise de către OCPI Botoşani şi Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.  

Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte au fost diminuate cu gradul 

de necolectare a veniturilor proprii, sumele reţinute fiind repartizate conform legii tot prin hotărâre a 

consiliului judeţean.  
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În baza hotărârii consiliului judeţean de repartizare, ordonatorii principali de credite elaborează 

şi depun la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice propunerile pentru anul 2023 şi estimările 

pentru anii 2024 – 2026.  

Propunerea de repartizare este prezentată în anexele nr.1 – 3 la prezentul proiect 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. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. 

Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 215 din 11.10.2022) 

Necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție 

menționat a rezultat din cerințele impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani și din 

concluziile cuprinse în Expertiza pentru Siguranța la incendiu, ceea ce a impus o serie de modificări 

asupra documentației tehnice, astfel încât valoarea totală a investiţiei se majorează de la 33.057.811,54 

lei, cu TVA 19%, la 34.107.641,41 lei, din care: 

- buget de stat (contribuția C.N.I.) de la 32.367.394,45 lei la 33.148.638,91 lei; 

– buget local (contribuția C.J. Botoșani)  de la 690.417,09 lei la 959.002,50 lei. 

Documentația tehnică este întocmită în vederea extinderii pe verticală cu încă un etaj a corpului 

de clădire (C4), cu regim de înălțime existent D+P+1E, în care își desfășoară activitatea secțiile de 

Radiologie și Oncologie ale Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani. De asemenea, se vor realiza 

și lucrări de reabilitare (termică, finisaje și instalații), recompartimentare (etajul 1) și conformare la 

legislația în vigoare (PSI). Prin acest proiect se dorește mărirea capacității de tratare a secțiilor de 

Radiologie și Oncologie a Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani.  

Pentru extinderea pe verticală a clădirii cu un etaj, se folosește soluția cu structură în cadre și 

zidărie, soluție agreată de către expertul tehnic.  

Obiectivul de investiții urmează să fie susținut în perioada imediat următoare în CTE-ul 

Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.  

În Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre este atașat Devizul General Total, defalcat pe 

contribuții C.N.I. și Consiliul Județean Botoșani, iar în Anexa nr. 2 costul unitar al investiției de bază.  

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. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind atestarea modificării poziției nr. 1 

”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp” din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Botoșani atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și 

completările ulterioare. (Proiect nr. 216 din 12.10.2022) 

La poziția nr. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1098/2011, apare înscris imobilul 

”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp”, situat în str. Octav Onicescu, nr. 11, imobil pentru care Județul 

Botoșani nu deține acte de proprietate, însă care a fost inventariat ca aparținând domeniului public al 

județului în 2011. 

  La data de 19.09.2017, prin încheierea nr. 66152, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Botoşani a dispus înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al Judeţului Botoşani asupra imobilului 

situat în str. Octav Onicescu, nr. 44 (fost 11), județul Botoşani, cu condiția justificării apartenenței la 
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domeniul public conform hotărârii de guvern de atestare a modificărilor apărute față de atestarea din 

2011.  

După apariția O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a  modificat modalitatea de 

atestare a apartenenței bunurilor la domeniul public al  unităților  administrativ teritoriale, care nu  se 

mai face prin hotărâre de guvern, ci prin hotărâre  

a  autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Noua procedură este prevăzută la art. 

289 din acest act normativ. 

Pe baza hotărârii adoptate, conform art. 289 alin. (15), autoritatea executivă va solicita Oficiului 

de Cadastru şi Publicitare Imobiliară Botoșani intabularea dreptului de proprietate al Județului Botoşani 

asupra imobilelor înscrise în CF 65423-Botoşani. 

Demararea procedurii de atestare și obținerea intabulării sunt pași absolut necesari în obținerea 

unei finanțări, pentru reabilitarea acestui imobil.  

Intenția noastră este să depunem un proiect în perioada imediat următoare. 

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. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 30.09.2022. 

Dacă aveți obiecțiuni cu privire la conținutul procesului verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

 

În aceste condiții vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru faptul că ați dat curs 

celei de a doua ședințe extraordinare de luna aceasta. Aș mai face o mențiune: ședința ordinară a 

Consiliului Județean va fi în data de 31 octombrie și este posibil să mai avem o extraordinară. 

Mulțumesc frumos! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 


