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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 17.09.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 219 din 16.09.2021 

 

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, din numărul total de 33 consilieri judeţeni 

convocaţi, participă la ședința noastră de astăzi un număr de 26 de colegi. Lipsesc 7 colegi, din 

motive temeinice. (dna Rodica Abăcioaei, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Ionuț Gireadă, dl Viorel 

Iliuță, dl Radu Malancea, dl Gheorghe Nazare și dl Tiberiu Leonard Nichiteanu) 

Participă la şedinţă doamnele directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, 

şi reprezentanţi ai presei.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de două proiecte de hotărâri și 

procesul verbal al ultimei ședințe extraordinare. Urgența convocării este dată de necesitatea 

respectării calendarului bugetar prevăzut la art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale. 

 

Menționez că este aviz favorabil de la comisia buget pentru ambele proiecte de 

hotărâri. 

Dacă sunt discuții 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. (26 voturi „pentru”) 

 

Primul punct 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 2021. (Proiect nr. 176 din 16.09.2021) 

Din suma totală de repartizat de 8.819,00 mii lei se propune ca suma de 1.021,00 mii lei 

să fie repartizată bugetului propriu al județului, iar suma de 7.798,00 mii lei să fie repartizată către 

unitățile administrativ-teritoriale din județ, astfel: 

-     883,00 mii lei bugetelor locale ale orașelor și municipiilor pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene pe care le au în administrare; 

-  6.915,00 mii lei bugetelor locale ale comunelor și orașelor pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile comunale. 

Sumele repartizate pe fiecare unitate administrativ-teritorială și pe județ, pe anul 2021 

sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre. 
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Menționez faptul că, potrivit prevederilor legale, consultarea primarilor a fost efectuată în 

data de 16 septembrie. 

Dacă sunt dezbateri la acest proiect de hotărâre? Nu avem. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 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 2021. (Proiect nr. 180 din 16.09.2021) 

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

Botoșani este în sumă de 219,00 mii lei.  

Având în vedere suma foarte mică și luând în considerare adresa nr.3135/06.08.2021 

transmisă de către Primăria Comunei Viișoara – prin Primar, în care se solicită susținerea financiară 

a unității administrativ-teritoriale aflată în pericol de executare silită pentru suma de 219.689,82 lei, 

conform Sentinței civile nr.1038/19.03.2020 pronunțată de Judecătoria Suceava, executorie, și a 

Somației de plată nr.235/E/2021/08.07.2021 a Biroului executorului judecătoresc Cîmpulungeanu 

M.G. Sarmis se propune repartizarea sumei de 219,00 mii lei UAT Comuna Viișoara pentru 

stingerea debitului. Găsiți anexat la proiectul de hotărâre toate documentele justificative care ne-au 

fost transmise de către Comuna Viișoara. 

Precizez faptul că situația a fost transmisă atât Instituției Prefectului cât și Direcției 

Generale a Finanțelor Publice Botoșani. 

Repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit pe unități 

administrativ-teritoriale și pe destinații pe anul 2021 este prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 

              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. (26 voturi „pentru”) 

 

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

Consiliului Județean Botoșani din data de 02 septembrie 2021. 

 

Dacă aveți observații asupra conținutului procesului verbal? Nu sunt. 

Supun la vot procesul verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Înainte de a vă mulțumi pentru disponibilitatea de a participa la ședința noastră de astăzi, 

vreau să vă anunț că ședința ordinară a Consiliului Județean din luna septembrie va fi, în proporție 

de 99%, pe data de 27 septembrie.  
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Ca să știți cum vă programați eventualele ședințe sau dacă nu sunteți prin zonă. Să asigurăm 

și cvorumul pentru ședința din 27 septembrie pentru că vom avea mult mai multe proiecte și sunt 

extrem de importante. 

 

Mulțumesc tuturor!  

Vă doresc un week-end frumos și spor la „Let`s do it!” pentru cei dintre dumneavoastră 

care participă la aceste activități. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

Director Executiv, 

Amalia MARIAN 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


