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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 14.12.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 312 din 10.12.2021 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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 la ședința noastră de astăzi 28 de 

colegi. Lipsesc motiva 5 colegi. (dna Mirela Mariana Saucă, dl. Ionuț Gireadă, dl Tiberiu Leonard 

Nichiteanu, dl Liviu Hrimiuc, dl Radu Malancea) 

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

directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectelor de hotărâre, bineînțeles doamnele și 

domnii directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 3 proiecte de hotărâri, precum și aprobarea 

proceselor-verbale ale ședințelor anterioare.  

Și pentru că trebuie să ne încadrăm în termenul de 15 zile, vă propun suplimentarea ordinii 

de zi cu două proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în 

extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, identificat cu nr. cadastral 

57644, parte integrantă a monumentului istoric „Așezare fortificată de la Stâncești” (cod LMI: BT-I-

s-A-01832); 

- Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului 

monument istoric cod BT-II-m-B-01924, situat în str. A.S. Pușkin, nr. 4, municipiul Botoșani, jud. 

Botoșani.  

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

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? 

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi.   

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. ( 28 voturi „pentru”) 

 

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

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar pe anul 2021 pe unități 

administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, a programelor de dezvoltare 

locală și programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. (Proiect nr. 257 din 

08.12.2021) 

Distinși colegi, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% încasat 

suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei șefului 

administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează comunelor, orașelor și 

municipiilor, integral prin hotărâre, sumele suplimentare. 
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Prin Decizia nr. 4 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani s-a 

comunicat cota de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar pe anul 2021, în sumă de 1.216,00 

mii lei, în vederea repartizării bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor. 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasată suplimentar 

pe unități administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2021 este prezentată în anexa la prezentul 

proiect de hotărâre. 

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. ( 28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării bunului 

imobil monument istoric „Casa Moscovici“, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 62. 

(Proiect nr. 258 din 09.12.2021)  

Prin două hotărâri anterioare, Consiliului Județean Botoșani a aprobat demararea 

procedurilor în vederea achiziționării bunului imobil monument istoric „Casa Moscovici”, respectiv 

a fost însușită valoarea maximă de 3.235.452 lei, echivalentul a 658.000 euro, la un curs valutar BNR 

de 4,9171 lei/euro, ca valoare de piață pentru imobilul în cauză.  

În urma negocierilor purtate de comisia de negociere numită în acest sens s-a stabilit prețul 

de vânzare-cumpărare al imobilului, care include atât terenul, cât și construcția, în sumă de 3.235.452 

lei, echivalentul a 658.000 euro, la un curs valutar amintit. Această sumă se va plăti din bugetul 

Județului Botoșani în lei, în trei rate egale. Cele 3 (trei) rate se vor plăti după următorul calendar: rata 

I nu mai târziu de 31 decembrie 2021, rata II nu mai târziu de 30 iunie 2022 și rata III nu mai târziu 

de 31 august 2022. 

La data încasării primei rate, reprezentanții Nord Proiect S.A. Botoșani se obligă să radieze 

ipoteca înscrisă ca sarcină în CF nr. 54179 Botoșani în favoarea BRD GSG SA - Sucursala Botoșani 

prin achitarea integrală a sumei datorate plus dobânzile și celelalte obligații aferente creditului. 

Dreptul de proprietate asupra imobilului va fi transferat către cumpărător la data achitării 

integrale a prețului, dar nu mai târziu de date de 30 august 2022, data până la care la care vânzătorul 

se obligă să părăsească imobilul și să-l predea liber de orice sarcini. În intervalul de timp de la 

semnarea contractului, până la părăsirea imobilului, plata utilităților cade în sarcina Nord Proiect S.A. 

Botoșani.  

Cheltuielile legate de procedura de vânzare cumpărare - taxe, tarife și onorarii - vor fi 

suportate 50% de către cumpărător, respectiv Județul Botoșani și 50% de către vânzător, respectiv 

Nord Proiect S.A. Botoșani.  

Inventarierea clădirii monument istoric „Casa Moscovici” s-a făcut de către comisia 

desemnată de cumpărător, împreună cu cea desemnată de vânzător. Contractul de vânzare va fi 

încheiat la un notar public. 

Dacă sunt dezbateri pe acest subiect? 

Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. ( 28 voturi „pentru”) 

 

Vreau să mulțumesc în mod deosebit comisiei pe care împreună am desemnat-o și a 

desfășurat o activitate destul de grea în această perioadă, pentru că au fost foarte multe întâlniri și 

domnii și doamnele consilieri județeni care au făcut parte din această comisie au dat dovadă de foarte 
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mult profesionalism, alături de aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Este, iată, pentru prima 

dată când autoritatea județeană cumpără un imobil monument istoric și îl repunem, să spunem, la 

locul de cinste care i se cuvine, în rândul clădirilor istorice administrate de județul Botoșani. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

județean pe anul 2021. (Proiect nr. 259 din 09.12.2021) 

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2021 și a adresei nr. II/393/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor aferente finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale 

speciale din învățământul special, au fost diminuate, pentru județul Botoșani, cu suma de 93,00 mii 

lei.  

De asemenea, prin proiectul de hotărâre propun aprobarea sumei de 1.079 mii lei, din 

excedentul bugetului local, aferentă plății primei rate din prețul stabilit pentru achiziționarea 

imobilului „Casa Moscovici”. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.1249/10.12.2021 s-a aprobat pentru județul Botoșani 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2021 cu suma de 6.500,00 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. 

Propun ca suma de 6.500,00 mii lei să fie cuprinsă în bugetul propriu județean pentru 

finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,Regiunea Nord-Est- Axa 

strategică 2: Botoșani-Iași”.   

Astfel, influențele intervenite în bugetul propriu județean pentru anul 2021 sunt următoarele: 

- venituri  = 6.407,00 mii lei; 

- cheltuieli  = 7.486,00 mii lei; 

- deficitul secțiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului precedent = 1.079,00 mii 

lei. 

Având în vedere cele prezentate, propun amendarea proiectului de hotărâre aflat în discuţie, 

după cum urmează: 

- Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă rectificarea bugetului propriu 

județean cu suma de 6407,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de 7486,00 mii lei la partea de 

cheltuieli, pe anul 2021, conform anexelor nr.1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

- Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă modificările intervenite în 

Programul obiectivelor de investiții, în Lista cuprinzând poziția globală „Alte cheltuieli de investiții” 

și în Programul obiectivelor de investiții finanțate din excedentul bugetului local, aprobate pentru 

anul 2021, conform anexelor nr.7-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

- anexele nr. 1, 2 și 6 la proiectul de hotărâre se înlocuiesc cu anexele 1, 2 și 7 la prezentul 

amendament; 

- după anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre se introduce anexa nr. 6, iar anexele 6-8 se 

renumerotează. 

Prin urmare, este necesară rectificarea bugetului propriu județean, atât la partea de venituri, 

cât și la partea de cheltuieli, și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 

2021, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Suma despre care făceam amintire anterior ne-a fost comunicată după ce am trimis către 

dumneavoastră mapele de ședință și tocmai de aceea se impune în acest moment amendarea 

proiectului de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. ( 28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemțiune pentru imobilul situat în extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 

57644, identificat cu nr. cadastral 57644, parte integrantă a monumentului istoric „Așezare fortificată 

de la Stâncești” (cod LMI: BT-I-s-A-01832). (Proiect nr. 260 din 14.12.2021) 

Monumentul istoric „Așezare fortificată de la Stâncești” este compus din două fortificații 

denumite, convenţional, Cetatea I şi Cetatea II. În prezent, Cetatea I are destinația de teren agricol, 

iar Cetatea II este împădurită.  

În opinia experților arheologi din cadrul Muzeului Județean Botoșani, Cetatea I este 

obiectivul prioritar pentru următoarele cercetări arheologice și eventual oportun pentru achiziție, dar 

la această dată este ocupat de proprietăți private și nu face obiectul vânzării. Terenul propus pentru 

vânzare, în suprafață de 864.107 mp include doar o mică parte din monumentul istoric, iar  parcela 

este în totalitate acoperită de pădure, vegetație care îngreunează cercetările arheologice, nefiind 

posibilă aplicarea metodelor moderne de scanare geofizică sau de efectuare a unor cercetări 

arheologice invazive.  

De asemenea, accesul pe zona sitului arheologic propriu-zis este îngreunată de existența 

copacilor și arbuștilor de dimensiuni medii.  

Având în vedere aceste motive, propunerea este de a aproba neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului în cauză. 

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. ( 28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-m-B-01924, situat în str. A.S. Pușkin, nr. 

4, municipiul Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 261 din 14.12.2021) 

Imobilul pentru care se solicită exercitarea dreptului de preemțiune este puternic deteriorat 

ca urmare a unui incendiu. Având în vedere caracteristicile constructive, vechimea, precum și starea 

fizică a imobilului, propun neexercitarea de către Consiliul Județean Botoșani a dreptului de 

preemțiune asupra acestui bun imobil. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. ( 28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 25 noiembrie și 07 decembrie 2021. 

Dacă aveți obiecțiuni asupra înscrisurilor din procesele-verbale? 

Dacă nu, supun la vot procesele-verbale. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. ( 28 voturi „pentru”) 
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Distinși colegi, ordinea de zi a fost epuizată. 

Vă mulțumesc frumos pentru participare! 

Ne vedem la ședința ordinară a Consiliului Județean din data de 22 decembrie, dar până 

atunci m-aș bucura foarte mult ca duminică, acei dintre dumneavoastră care pot și cărora le permite 

programul, să participați la festivalul de datini și obiceiuri care este organizat de Centrul Județean de 

Creație și începând cu ora 10 va fi parada care începe și pleacă de aici, de la Consiliul Județean, pe 

traseul care a fost deja diseminat către presă, urmând ca toate formațiile să evolueze pe scena care va 

fi amplasată aici, în fața Palatului Administrativ. Începând cu ziua de luni, data de 20 decembrie, acei 

dintre dumneavoastră care vreți să ne fiți alături în momentul în care primim colindători la sediul 

Consiliului Județean, sunteți așteptați cu mare drag.  

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


