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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 22.04.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 84 din 21.04.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

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, din 33 consilieri judeţeni convocaţi pentru astăzi, avem o prezență 

în unanimitate.  

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnul secretar general al județului Botoșani alături de domnii 

și doamnele directori din instituțiile subordonate Consiliului Județean și bineînțeles, doamnle și domnii 

directori ai direcțiilor de specialitate din Consiliul Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un singur proiect de hotărâre, respectiv: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021. (Proiect nr. 111 din 15.04.2021) 

Urgența convocării este dată de prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 

locale. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate, în acest context, trecem la 

secțiunea de dezbateri. 

Am să vă rog să îmi permiteți să fac câteva considerații. 

Supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, revin în fața dumneavoastră cu solicitarea unui vot pentru 

proiectul de buget, care asigură dezvoltarea județului și funcționarea în condiții cât mai apropiate de optim a 

unităților administrative din județ. 

Am să repet ceea ce v-am spus și ieri, filosofia bugetară, de care am ținut cont în acest an, a fost centrată 

pe diminuarea drastică a cheltuielilor de funcționare pentru a asigura un spațiu de dezvoltare cât mai larg 

județului. 

Avem nevoie de un buget cât mai repede, pentru că astăzi este ultima zi în care mai putem să-l votăm 

fără a pune în pericol funcționarea instituțiilor județene. Potrivit art. 39 alin. (6) din Legea 273/2006, privind 

finanțele publice locale, „proiectele de buget se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maxim 45 de 

zile de  la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial”. Acest termen se împlinește astăzi. 

Dacă nu vom adopta astăzi bugetul județului cădem sub incidența alin. (7) al aceluiași articol, care dispune că 

„direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidate, până la aprobarea bugetului”¸ iar „din 

bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”. 
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Așadar, distinse doamne și domni consilieri județeni, ieri ați aprobat „contul de execuție al bugetului 

propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii”. Din Anexa 1 a hotărârii se poate observa foarte clar că veniturile proprii ale Consiliului Județean sunt 

nesemnificative, pentru că nu avem surse de formare a acestor venituri proprii. Sunt puține taxe care se plătesc 

către consiliile județene, avem un patrimoniu foarte sărac și implicit veniturile din chirii sunt mici, iar prestările 

de servicii cu plată pe care le pot oferi instituțiile subordonate Consiliului Județean sunt limitate prin natura 

activităților pe care le desfășoară. În consecință, o abținere sau un vot împotrivă blochează activitatea județului, 

blochează funcționarea celor 19 instituții subordonate Consiliului Județean și, din păcate, blochează și toate 

investițiile, sabotând chiar proiectul Drumului Strategic, pentru care mâine nu vom mai putea semna 

contractele de lucrări pentru cele două loturi adjudecate.  

 Așadar, am rugămintea ca toți cei prezenți astăzi în sală să dăm dovadă de maturitate politică, să lăsăm 

deoparte orgoliile și mizele mici și să dați un vot pentru un buget, e drept mic, dar un buget care asigură 

premisele unei dezvoltări durabile a județului nostru.  

 Vă mulțumesc! Vă rog, dezbateri. 

 

 Domnul Viorel Iliuță: 

 Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri județeni, aș dori să depun un amendament. Dacă 

îmi permiteți, îl voi citi. 

AMENDAMENT la Proiectul de hotărâre 111/15.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu 

județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe anul 2021 

 Având în vedere faptul că pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare spații școlare la 

clădirea Școlii Profesionale Speciale Sfântul Stelian Botoșani” comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Botoșani a avizat în data de 01.02.2019 indicatorii tehnico-economici pentru valoarea totală a 

investiției de 4.590 mii lei, iar autoritatea deliberativă a aprobat acești indicatori prin HCJ nr.17 din 28.02.2021, 

pentru acest obiectiv de investiții s-a alocat din bugetul județului în anul 2019 suma de 190 mii lei pentru 

proiectare, avize, acorduri, taxe și suma de 800 mii lei în anul 2020 pentru lansarea licitației pentru execuția 

lucrărilor aferente acestui obiectiv, astfel încât diferența sumei necesare finalizării să se regăsească în bugetul 

anului 2021, ceea ce vă spun acum este din documente ale Consiliului Județean, solicit introducerea unei noi 

poziții în lista obiectivelor de investiții și alocarea în bugetul anului 2021 a sumei de 600 mii lei la Capitolul 

Învățământ special – Investiții în continuare, 65.02, 65.02.50 - Consiliul Județean, din care investiții în 

continuare și anume 65.02.07.04 - Școala Profesională Specială Sfântul Stelian – Investiții în continuare, având 

ca sursă excedentul Consiliului Județean și al Spitalului pe trimestrul IV, și anume: de la titlul 84.02 – 

Transporturi și comunicații, 84.02.03.01 – Consiliul Județean – Alte cheltuieli de investiții, poziția 1 și anume: 

SF + Expertiză tehnică, studii teren, acorduri, avize, autorizații și asistență tehnică din partea proiectantului 

pentru proiect „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile Hănești – 

Vlăsinești – Săveni – Drăgușeni – Coțușca – Rădăuți Prut”. Noua sumă alocată în trimestrul IV pentru acest 

proiect urmând să devină 1.176 mii lei. 

 Apreciem că suma alocată acestui proiect poate fi completată cu ocazia primei rectificări bugetare din 

2021. Vă mulțumesc! 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Vă mulțumesc! Supun la vot amendamentul grupului liberal din Consiliul Județean. 

 Cine este pentru? Împotrivă? 
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 Amendamentul a fost respins. (14 voturi „pentru”; 19 voturi „împotrivă”) 

 

 Alte intervenții, vă rog? Vă rog, domnule consilier. 

 

 Domnul Doru Gavrilaș: 

 Doamna președinte, inițial am spus să fac un amendament, dar ținând cont de faptul că suntem deja în 

întârziere cu aprobarea bugetului și de faptul că într-adevăr, sunt bani mai puțini, o transform într-o interpelare, 

cu rugămintea de a ne promite că la următoarea rectificare veți ține cont de această propunere a noastră. Este 

vorba despre dotarea cabinetelor psiho-pedagogice și a cabinetelor logopedice din unitățile de învățământ din 

județul Botoșani care aparțin de CJRAE și care în ultimii 15 ani nu au primit nici un fel de dotare. Singura 

dotare a acestor cabinete este din anul 2006 și o mare parte din aceste dotări, la ora actuală, sunt casate. 

 Rugămintea mea și a noastră, a partidului Pro România este să țineți cont de această solicitare la 

următoarea rectificare bugetară, să putem să realizăm și această investiție necesară. Vă mulțumesc! 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc, domnule consilier județean. În măsura în care CJRAE va cheltui suma pe care a solicitat-

o și pe care noi am oferit-o integral acestei instituții, fac precizarea că la capitolul investiții CJRAE Botoșani 

primește suma de 70 de mii de lei, adică 700 de milioane de lei vechi, pentru achiziționarea soft-urilor și a 

platformelor de consiliere de la această instituție, în măsura în care domniile lor cheltuie sumele puse la 

dispoziție integral de către Consiliul Județean, la rectificarea bugetară, dacă va fi nevoie, de comun acord vom 

acorda sumele solicitate. Mulțumesc. 

 Alte intervenții? 

 În condițiile în care nu mai avem alte intervenții sau alte amendamente, supun la vot proiectul de 

hotărâre privind adoptarea bugetului județului așa cum a fost redactat, respectiv pe capitole, subcapitole, titluri, 

articole, alineate, după caz și pe anexe. 

 Supun la vot. 

 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 

 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (21 voturi „pentru”; 12 „abțineri”) 

 

 Doamnelor și domnilor consilieri județeni, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc un sfârșit de 

săptămână plăcut! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 


