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CONSILIUL JUDEłEAN BOTOŞANI 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

ANUL 2011 
 
 
 

În cursul anului 2011 am activat  în calitate de consilier judeŃean până în luna 
februarie, când am fost desemnat în funcŃia de vicepreşedinte al Consiliului 
JudeŃean Botoşani.  Conform DispoziŃiei Preşedintelui nr. 53 din 01.03.2011, am 
coordonat activitatea  următoarelor instituŃii şi servicii publice: 

  
1. Serviciul Proiecte, Cooperare InternaŃională şi Parteneriate; 
2. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului; 
3. DirecŃia JudeŃeană de Drumuri şi Poduri Botoşani; 
4. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Botoşani; 
5. Unitatea de AsistenŃă Medico – Socială SuliŃa; 
6. Unitatea de AsistenŃă Medico – Socială Mihăileni; 
7. Unitatea de AsistenŃă Medico – Socială Suharău; 
8. Spitalul JudeŃean de UrgenŃă ,,Mavromati” Botoşani; 
9. Spitalul de Copii Botoşani; 
10. Spitalul de Psihiatrie Botoşani; 
11. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga; 
12. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda; 
13. Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al JudeŃului 

Botoşani . 
 
MenŃionez că în acest an am colaborat bine cu personalul de conducere al 

serviciilor şi instituŃiilor subordonate care s-au descurcat bine cu fondurile 
disponibile, înŃelegând situaŃia şi eficientizând activitatea prin măsuri 
organizatorice, sprijinind astfel finalizarea programelor asumate.    

Am  sprijinit prin intermediul direcŃiilor din aparatul propriu al Consiliului 
JudeŃean şi instituŃiilor din subordine, unităŃile administrativ – teritoriale, privind 
activitatea de urbanism şi acordarea de consultanŃă în ceea ce priveşte proiectele de 
dezvoltare locală aflate în derulare.  

Pe parcursul anului 2011 au fost eliberate un număr de 106 certificate de 
urbanism şi 37 autorizaŃii de construire în valoare de 111.575 lei, sumă rezultată 
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din taxele aferente acestor avize, precum şi eliberarea unui număr de 135 
avize/acorduri emise la certificate de urbanism şi autorizaŃii de construire. În cadrul 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului au fost depuse un număr de 15 
documentaŃii de urbanism, dintre care 14 au fost avizate.  

 
În ceea ce priveşte îndrumarea şi coordonarea activităŃii DirecŃiei JudeŃene 

de Drumuri şi Poduri Botoşani s-a urmărit reparaŃia şi întreŃinerea drumurilor 
judeŃene, precum şi derularea şi finalizarea programelor de investiŃii . 

În anul 2011 DirecŃia JudeŃeană de Drumuri şi Poduri a contractat şi finalizat 
următoarele lucrări: 

- plombări pe drumurile judeŃene – 218,63 km în valoare de 3.338.300 
lei; 

- covoare asfaltice – 4,20 km în valoare de 482813 lei; 
- tăiere arbori – 216 mc în valoare de 149920 lei; 
- marcaje rutiere -262 km în valoare de 598594 lei; 
- întreŃinere drumuri judeŃene pe timp de iarnă – în valoare de 4670301 

lei; 
- consolidare 6 podeŃe şi reabilitări drumuri judeŃene 1,64 km – în 

valoare de 2087491 lei; 
- modernizare DJ 292 km14+100-29+864, Corlăteni-Vlădeni-Podeni-

Dealu Crucii-Vorniceni – în valoare de 1750000 lei. 
Tot în acest an, D.J.D.P. Botoşani a adus încasări la bugetul Consiliului 

JudeŃean Botoşani în sumă de 398.346 lei, reprezentând taxe percepute la eliberarea 
avizelor şi autorizaŃiilor pentru lucrările din zona drumurilor judeŃene aflate în 
administrare, cât şi din închiriere zonă drum.  

Au fost verificate şi monitorizate obiectivele de investiŃii executate din diverse 
surse de finanŃare, de exemplu: 

- fonduri guvernamentale, cum ar fi Programul privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeŃean.    

-  fonduri europene - Program OperaŃional Regional. 
Au fost coordonate  lucrările Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeŃean, astfel: 

 - Pentru subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeŃean şi de interes local, Consiliul JudeŃean 
Botoşani a solicitat prin adresa nr. 1737 din 01.02.2011 Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului fonduri în valoare totală de 44.468.015 lei, pentru lucrări 
în continuare şi pentru finalizarea lucrărilor, astfel:  
 a) lucrări în continuare 

� ,,Modernizare drum judeŃean DJ 292, Corlăteni – Podeni – Vorniceni, km 
14+100-29+864”  - 15.000.000,00 lei surse MDRT – credit bugetar;  

� „Asfaltare drum comunal DC 66B, Roma – Dimăcheni, km 0+000-9+100”: 
    - 10.996.483 lei surse MDRT – credit bugetar;   
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� ,,Asfaltare drum comunal DC 17, Ungureni – Epureni – Iacobeni – Strahotin 
– Hulub, km 0+000-15+400”:  

    - 4.800.490,00 lei surse MDRT – credit bugetar; 
� ,,Modernizare drum judeŃean DJ 208C, Vorona – Vorona Mare – Joldeşti – 

limită jud. Suceava, km 10+000-21+870”: 
     - 10.734.7600,00 lei surse MDRL – credit bugetar. 

� ,,Asfaltare drum comunal DC 4, din DJ 293A – Miorcani (DN24C), km 
0+000-2+100”: 

    - 2.936.282,00 lei surse MDRT – credit bugetar; 
 Prin Contractul de finanŃare nr. 1323/09.06.2011, încheiat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi Consiliul JudeŃean Botoşani, s-a aprobat 
pentru anul 2011 suma de 2.500.000,00 lei – credit bugetar, la următoarele 
obiective de investiŃii, astfel:  

� ,,Modernizare drum judeŃean DJ 292, Corlăteni – Podeni – Vorniceni, km 
14+100-29+864” – 1.000.000,00 lei; 

� Modernizare drum judeŃean DJ 208C, Vorona – Vorona Mare – Joldeşti – 
limită jud. Suceava, km 10+000-21+870 – 1.000.000,00 lei; 

� Asfaltare drum comunal DC 4, din DJ 293A – Miorcani (DN 24C), km 
0+000-2+100 – 500.000,00 lei. 

 Prin Actele adiŃionale nr. 1, 2 şi 3 la Contractul de finanŃare nr. 
1323/09.06.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a suplimentat 
valoarea iniŃial alocată de 2.500.000,00 lei cu suma de 4.200.000,00 lei, astfel încât 
valoarea totală alocată pentru anul 2011 a fost de 6.700.000,00 lei, repartizată la 
următoarele obiective de investiŃii: 

� ,,Modernizare drum judeŃean DJ 292, Corlăteni – Podeni – Vorniceni, km 
14+100-29+864” – 1.750.000,00 lei; 

� Asfaltare drum comunal DC 17, Ungureni – Epureni – Strahotin – Hulub, km 
0+000-15+400 – 300.000,00 lei; 

� Modernizare drum judeŃean DJ 208C, Vorona – Vorona Mare – Joldeşti – 
limită jud. Suceava, km 10+000-21+870 – 3.750.000,00 lei; 

� Asfaltare drum comunal DC 4, din DJ 293A – Miorcani (DN 24C), km 
0+000-2+100 – 900.000,00 lei. 

� Obiective de investiŃii aprobate la finanŃare în cadrul Programului P.N.D.I. 
etapa I, respectiv: 
1. Modernizare DJ 207N, Botoşani – Curteşti - Cristeşti, km 0+900 – 13+900; 
2. Modernizare DJ 208H, DN 28B – Copălău – Cerbu – Dracşani – DJ 297, km 
39+150 – 46+850; 
3. Modernizare DJ 282 B, limită jud. Iaşi – Prăjeni – Câmpeni - Flămânzi, Km 
34+740 – 50+150; 
4. Modernizare traseu regional Dorohoi – RacovăŃ, tronsonul Ibăneşti – Cristineşti, 
L=5 km; 
5. Modernizare DJ 293A, Viişoara – Cuza Vodă, km 7+000-11+550; 
6. Modernizare DJ 294B, Ştefăneşti – MurguŃa – Dobârceni, km 2+400 – 13+010; 
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şi etapa a II-a, respectiv:  
1. Modernizare DJ 208H, Vorona – Oneaga - Pădureni, km 21+450 – 34+150; 
2. Modernizare DJ 294, Dângeni – Mihălăşeni, km 12+500 – 22+100. 

    DocumentaŃiile au fost înaintate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în vederea finanŃării obiectivelor prin Programul de "Reabilitare şi 

modernizare-10.000 km drumuri de interes judeŃean şi drumuri de interes local" 

aprobat prin H.G.nr.530/2010, parte integrantă a Programul NaŃional pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii aprobat prin O.U.G. nr. 105/2010.  
         Obiectivele au fost admise în Program, s-au obŃinut avizele Comisiei Tehnico 
Economice din cadrul M.D.R.T., acesta urmând a asigura organizarea, desfăşurarea 
procedurilor de licitaŃie publică şi încheierea contractelor de execuŃie . 
         Participarea în colectivul de lucru pentru promovarea proiectului 
„Modernizare drum de acces către Lacul cu Nuferi – Ipoteşti în vederea 
includerii în circuitul turistic”, obiectiv cuprins în H.G. nr. 380/2011 de 
modificare şi completare a H.G. nr. 120/2010 privind finanŃarea obiectivelor de 
investiŃii în turism. Astfel, pentru obŃinerea finanŃării la acest obiectiv este necesar 
de îndeplinit unul din criteriile de eligibilitate şi anume: deŃinerea documentelor 
privind proprietatea asupra terenului pe care se va derula proiectul. 

Participarea în colectivul de lucru pentru promovarea proiectului 
„Construire/modernizare drum de acces către Mănăstirea Balş, în vederea 
includerii în circuitul turistic”.  

În anul 2011 a fost asigurat managementul tehnic şi pentru următoarelor 
proiecte: 

ExecuŃia Proiectului „Reabilitarea secŃiilor de obstetrică şi neonatalogie 
din cadrul Spitalului de Obstetrică – Ginecologie din municipiul Botoşani”, 
derulat de Ministerul SănătăŃii – Unitatea de Management a Proiectelor – Banca 
Mondială – APL 2 (MS-UMP-BM-AP) în cadrul Proiectului de „Reformă a 

Sectorului Sanitar faza a doua” şi finanŃat prin împrumuturile de la B.I.R.D. (nr. 
4760 RO) şi B.E.I. (nr. 22943 RO). 

Organizarea procedurilor de licitaŃie şi contractarea lucrărilor de construcŃii 
s-a efectuat de către Ministerul SănătăŃii, în conformitate cu Ghidurile Băncii 
Mondiale. 

Astfel, a fost semnat Contractul de execuŃie a lucrărilor nr. 48 din 18.11.2011 
de către Ministerul SănătăŃii, în calitate de autoritate contractantă şi S.C. VICTOR 
CONSTRUCT S.R.L. Botoşani, în calitate de Constructor, la o valoare totală de 
13.544.121,22 lei, inclusiv TVA 24% şi termen de execuŃie 365 de zile.  

Consiliul JudeŃean Botoşani, în calitate de proprietar al clădirii, are 
obligaŃiile şi răspunderile conferite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcŃii.      

Elaborarea proiectului tehnic şi execuŃie obiectiv: ,,ReparaŃii capitale 
imobil str. Puşkin nr. 2-4 (Casa Garabet–Ciomac) din municipiul Botoşani” 

Prin proiectul menŃionat mai sus s-a propus un nou funcŃional al imobilului, 
respectiv realizarea de spaŃii (reabilitarea corpurilor C1 şi C3), pentru înfiinŃarea 
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unui ,,Centru de formare profesională continuă şi cercetare pentru personalul 

medical”, care va contribui în mod pozitiv la creşterea gradului de competenŃă al 
Spitalului JudeŃean ,,Mavromati”. 

În urma procedurii de licitaŃie a fost încheiat contractul de execuŃie nr. 16452 
din 03.11.2011, cu  S.C. ,,VICTOR CONSTRUCT” SRL - lider asociere şi S.C. 
,,NORD PROIECT” S.A. - asociat, la o valoare de execuŃie de 1.946.458,48 lei, 
fără T.V.A. Durata de execuŃie este de 13 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, respectiv de 07.11.2011.  

 
În anul 2011, am sprijinit conducerea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Botoşani, pentru a lua o serie de măsuri care au 
condus la o mai bună desfăşurare a activităŃii în domeniul asistenŃei sociale. 

 La data de 31.12.2011 numărul copiilor înscrişi în unităŃile de tip rezidenŃial 
din subordinea DGASPC Botoşani este de 239 copii în centrele de plasament clasic 
,,Elena Doamna”, ,,Prietenia”,,SperanŃa” şi ,,Sf. Spiridon”, 289 copii şi tineri în 
complex de apartamente, module de tip familial, casa rurală şi casa de tip familial, 
iar în Centrul maternal din Complexul de servicii de tip rezidenŃial ,,Micul PrinŃ”un 
număr de 12 mame şi 17 copii.  

În anul 2011au fost adoptaŃi un număr de 8 copii şi 9 copii au fost 
încredinŃaŃi în vederea adopŃiei. Copii/tineri care au venit în sistemul rezidenŃial au 
fost în număr de 77, iar cei plecaŃi în număr de 76.  

În cadrul DGASPC Botoşani din luna iunie 2011 au început efectiv lucrările 
de reabilitare şi amenajare a Centrului de Plasament ,,Prietenia” în vederea 
îmbunătăŃirii calităŃii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele 
europene.  
  Valoarea totală a proiectului este 2.949.311,60 lei (asistenŃă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene 2.281.009,78 lei, contribuŃia proprie în 
proiect 102.205,22 lei, TVA 566.096,60 lei). 

      Perioada de implementare – 18 luni:  (10.12.2010  -  09.05.2012). 

Din data de 22.06.2011, după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor şi 
predarea amplasamentului au început efectiv lucrările de reabilitare şi amenajare.  

      Pe parcursul anului 2011 au fost întocmite şi transmise către AM MDRT 
două cereri de rambursare, în lunile august si noiembrie, conform Graficului 
cererilor de rambursare din contract. În luna septembrie 2011 reprezentanŃii OI 
ADR Nord-Est au efectuat prima vizită pe teren, ocazie cu care au verificat 
documentele din proiect şi au vizitat obiectivul, întocmind un raport de vizită. 
Cererea de rambursare din luna august a fost aprobată la plată, efectuîndu-se plata 
integrală a acesteia.  

      Până la data de 31.12.2011 lucrările de reabilitare şi amenajare au respectat 
graficul de execuŃie întocmit de constructor. Aceste lucrări urmează să se finalizeze 
în luna aprilie 2012, iar proiectul se va finaliza în luna iunie a aceluiaşi an. 
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Un alt proiect în implementare este cel de reabilitare şi amenajare al 
Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă din localitatea Adăşeni. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.548.234,22 lei, din care 2.807.159,04 
lei reprezintă finanŃarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a 
Guvernului României, contribuŃia proprie în proiect 57.288,96 lei şi TVA 
683.786,22 lei. 

Perioada de implementare – 18 luni:  (27.10.2010 - 26.04.2012) 
     ActivităŃile proiectului sunt în graficul stabilit, fiind atribuite si in derulare 
contractele pentru următoarele servicii: audit financiar, dirigintare de şantier, 
vizibilitate, execuŃie lucrări. 
  ExecuŃia lucrărilor se apropie de final, mai sunt 2 luni pâna la finalizarea 
acestora, la data de 31.12.2011 stadiul lucrărilor fiind: la corpul nou de clădire (E) 
se executa finisajele interioare, iar corpurile de clădire A, B, C, D sunt reabilitate şi 
reamenajate în proporŃie de 80%. 
  AchiziŃia dotărilor este în derulare, astfel încât după finalizarea lucrărilor de 
construcŃie (martie - aprilie 2012), sa se livreze şi instaleze echipamentele şi 
dotările prevăzute în proiect.  

Proiectul – Centru rezidenŃial pentru persoanele adulte cu handicap din 
localităŃile Ionăşeni şi Botoşani, obiectiv de investiŃii avizat în cadrul şedinŃei de 
avizare a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 
NaŃional  şi LocuinŃe din data de 16.12.2010. 

În cadrul proiectului se va construi un centru rezidenŃial, la standarde 
europene de calitate, unde vor fi transferaŃi un număr de 50 de beneficiari cu 
abilităŃi crescute de trai independent, selectaŃi în urma evaluării beneficiarilor. 
Beneficiarii provin din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Ionăşeni -  ca urmare a 
restructurării acestuia şi din serviciile Centrului de Plasament şi Recuperare din 
cadrul Compelexului de servicii pentru copii cu dizabilităŃi “Sf. Spiridon” 
Botoşani– beneficiari care au împlinit vârsta de 18 ani. Noul centru va fi amplasat 
în satul Stăuceni, comuna Victoria, JudeŃul Botoşani. SuprafaŃa care va fi construită 
este de1200 mp. 
Sursa de finantare - Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap.  
Suma acordata de finanŃator - 873.959 EURO, Co – finanŃare – 138.161 EURO.  
Perioada de implementare – până la data de 01.02.2013 ( conform HG nr. 
1010/2011).  
Stadiul actual: Este semnată convenŃia de finanŃare ( Contract nr. 21/03.11.2011). 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Botoşani a avut 
în vedere iniŃierea şi continuarea unor parteneriate cu alte instituŃii, autorităŃi 
publice şi ONG-uri în vederea realizării obiectivelor Strategiei judeŃene în 
domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2009-2013, cât şi a 
Strategiei judeŃene pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap 2009-2013.  
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Privitor la cooperarea cu organizaŃiile neguvernamentale, menŃionăm că 
DGASPC Botoşani a încheiat în anul 2011 protocolale de colaborare/convenŃii de 
parteneriat cu urmatoarele ONG –uri: 

- OrganizaŃia NaŃională Cercetaşii României – Filiala Braşov „Virgil OniŃiu” 
(nr. 6352 din 10.03.2011); 

- FundaŃia „Hope and Homes for Children” ( 9192 din 05.04.2011); 
- FundaŃia Estuar – Filiala Botoşani în cadrul priectului „Impreună pentru 

fiecare” ( nr. 14369 din 10.06.2011). 
         Această fundaŃie se obligă să execute prin intermediul propriilor co-
contractori, lucrările de construire a două centre de plasament de tip familial, 
respectiv lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătoare a centrului de 
recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro . Costurile pe care 
FundaŃia „SERA ROMANIA”  este obligată prin convenŃie să le susŃină, sunt : 

- suma de 400.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării 
şi dotării celor două centre de plasament de tip familial;  

          - toate costruile necesare reamenajării şi/sau dotării centrului de recuperare 
pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro; 
          - suma de 600.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii celor trei 
centre de plasament de tip familial; 

      - AsociaŃia „Kinder in Not” Italia ( nr. 14615 din 15.06.2011); 
      - AsociaŃia de Tineret „Bucura” în cadrul Proiectului „Fiecare elev merită o 
şansă” ( nr.   11241 din 02.05.2011); 
      - AsociaŃia „Tineri pentru Viitor” în cadrul Proiectului “Şcoala o necesitate, 
nu doar un drept!” ( nr. 31 din 03.01.2011); 
      - AsociaŃia de caritate AGNES OF CHANGE ( nr. 23408 din 17.10.2011); 

- AsociaŃia „Lumină pentru copii” Dorohoi ( nr. 23772 din 21.10.2011); 
      - Fundatia „Romanian Angel Appeal” în cadrul Proiectului „Şi ei trebuie să 
aibă o şansă” ( nr. 13311 din 14.09.2011); 
      - FundaŃia „Romanian Angel Appeal”î cadrul Proiectului „Femei pentru femei 
– program naŃional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaŃia de baby-sitter” 
( nr. 21523 din 25.11.2011); 
      - ReprezentanŃa UNICEF România în cadrul Proiectului „Sprijinirea copiilor 
invizibili” ( nr. 14583 din 15.06.2011); 
      - AsociaŃia CRIPS Bucureşti în cadrul Campaniei „Hai la şcoală „ – Proiect 
„ReŃele comunitare pentru prevenirea abandonului şcolar” ( nr. 24753 din 
04.11.2011). 

De asemenea, DGASPC Botoşani a încheiat în anul 2011, 16 
convenŃii/protocoale de colaborare cu unităŃi şcolare din judeŃul Botoşani. 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Botoşani 
derulează, în parteneriat cu GrădiniŃa nr. 22 Botoşani, proiectul „Împreună pentru 
copii” în vederea formării profesioniştilor pentru desfăşurarea de activităŃi în 
educaŃie parentală. Acest parteneriat are o durată de 2 ani, pe parcursul anului 2011 
având loc 4 întâlniri, acestea urmând să continue şi în anul 2012. 
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În cadrul serviciilor sociale destinate protecŃiei şi promovării drepturilor 
persoanelor adulte cu handicap în centrele de îngrijire şi asistenŃă Leorda, Adăşeni, 
Dorohoi, numărul mediu de beneficiari/an a fost de 199 cu un total de cheltuieli/an 
de 3.487.202 lei, în centrele de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap 
din Dersca şi  Ionăşeni, numărul mediu de beneficiari/an a fost de 121 cu un total de 
cheltuieli de 1.950.504 lei, în Centrul de integrare prin terapie ocupaŃională 
Botoşani, numărul mediu de beneficiari/an a fost de 30 cu 285.878 lei cheltuieli/an.  

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 personalul din cadrul Serviciului de 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap a efectuat un număr de 6188 
evaluări/reevaluări la sediul propriu şi la domiciliul persoanei, cu întocmirea 
raportului de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată, 
recomandându-se sau nu încadrarea, respectiv menŃinerea în grad de handicap. 

În ce priveşte serviciile sociale alternative în centrele ambulatorii de 
recuperare şi serviciile sociale rezidenŃiale destinate persoanelor vârstnice(Sf. Ioan 
Bucecea) numărul mediu de beneficiari/an a fost de 50 cu un total de cheltuieli/an de 
140.670 lei.  

 
În coordonarea activităŃii Serviciului Proiecte, Cooperare InternaŃională şi 

Parteneriate, am vizat atât elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanŃare 
externă cât şi acŃiuni de promovare a imaginii şi potenŃialului judeŃului Botoşani în 
relaŃii de colaborare şi parteneriat cu organisme din Ńară şi străinătate, conform 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare. În cadrul acestui serviciu au fost 
încheiate contracte şi decizii de finanŃare, au fost efectuate plăŃi din fonduri europene 
pentru următoarele proiecte: 

- Modernizare DJ 294, Mihălăşeni - DN 24C, km 22+100-29+160; 
Proiectul a fost depus în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 2, DMI 2.1, 

având o valoare de 10.741.519,91 lei, din care contribuŃia nerambursabilă a Uniunii 
Europene  este de 7.638.601,95 lei, restul reprezentând contribuŃia financiară a 
Guvernului României şi Consiliului JudeŃean Botoşani. 
Durata de implementare a proiectului a fost de 25 luni, de la 27 februarie 2009 până 
la 26 ianuarie 2012. 

Principalele rezultate obŃinute sunt: 
• 7,06 km drum judeŃean reabilitat; 
• 14 podeŃe transversale modernizate; 
• 20 drumuri laterale modernizate. 
RecepŃia obiectivului de investiŃii a avut loc în data de 15 iunie 2011. 
- Modernizarea DJ 291B, Lozna – Dersca - Mihăileni, km 7+900-

20+750; 
Contractul de finanŃare pentru acest proiect  a fost semnat în data de 

26.02.2009, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, în calitate de 
Autoritate de Management (Autoritate Contractantă), şi JudeŃul Botoşani prin 
Consiliul JudeŃean Botoşani, în calitate de Beneficiar. 
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Proiectul, în valoare de 22.366.392,45 lei, din care 18.143.246,78 lei 
reprezintă contribuŃia Uniunii Europene şi a Guvernului României, a avut în vedere 
lucrări de modernizare a 12,85 km de drum judeŃean, ce leagă localitatea Mihăileni 
(situată pe DN 29), de localităŃile Lozna şi Dersca. Au fost executate lucrări de 
asfaltare, consolidări, scurgere a apelor, semnalizare rutieră şi alte lucrări specifice.  

Proiectul s-a desfăşurat conform graficului activităŃilor, iar recepŃia 
obiectivului de investiŃie s-a realizat în data de  18.07.2011. 

Ca urmare a derulării activităŃilor prevăzute în proiecte s-au obŃinut 
următoarele rezultate: 

• 12,85 km drum judeŃean reabilitat; 
• 17 podeŃe transversale refăcute sau modernizate; 
• 2 panouri temporare şi 2 plăci permanente pentru asigurarea vizibilităŃii; 
• 2 conferinŃe de presă, la lansarea şi la închiderea proiectului; 
• 2 rapoarte de audit.  

Contractul de finanŃare s-a finalizat în data de  26 octombrie 2011. 
- Modernizare DJ 291D, Cristineşti – Suharău - Oroftiana, km 18+000-

31+000; 
Urmare realocării unor fonduri în cadrul Axei Prioritare nr. 2, DMI 2.1, 

cererea de finanŃare sus-menŃionată, care se afla pe lista de rezervă, a fost declarată 
acceptată spre finanŃare. 

Ca urmare, în data de 26 octombrie 2010 a fost semnat Contractul de 
finanŃare nr. 990 pentru proiectul sus-menŃionat.  

Cu o valoare totală de 40.357.062,53 lei, din care peste 32 milioane lei 
valoare eligibilă şi o durată de implementare de 29 luni, proiectul va contribui la 
modernizarea infrastructurii rutiere a judeŃului Botoşani, prin asfaltarea a 13 km. 

Implementarea proiectului se desfăşoară conform calendarului de activităŃi, 
progresul fizic raportat fiind de 29%. Toate cererile de rambursare depuse au fost 
onorate de către AM POR, fiind declarate eligibile. 

- Amenajare şi reabilitare Unitate de AsistenŃă Medico – Socială Mihăileni; 
Proiectul a fost finanŃat în cadrul Programul OperaŃional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 3 “ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de 
IntervenŃie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”. 

Contractul de finanŃare a fost semnat în data de 29 ianuarie 2010 şi s-a finalizat 
în data de 29.07.2011. 

Proiectul, în valoare totală de 1.357.370,29 lei, a avut ca obiectiv general 
îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la 
standarde europene în cadrul UAMS Mihăileni, cu impact direct asupra egalizării 
şanselor de acces al cetăŃenilor din judeŃul Botoşani la servicii specifice de asistenŃă 
medico-socială şi de îngrijire. 

Amenajarea şi reabilitarea UnităŃii de AsistenŃă Medico-Socială Mihăileni a 
avut următoarele rezultate directe: 
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• 2 corpuri de clădire – amenajate şi reabilitate; 
• 1 extindere a celor două corpuri, în care funcŃionează: 1 sală pentru activităŃi 
şi consiliere pentru asistaŃi, 1 sală de mese, 1 cabinet de tratament şi 
recuperare; 

• Dotarea cu mobilier, electrocasnice, centrală termică şi tehnică de calcul; 
• Creşeterea gradului de confort a asistaŃilor prin asigurarea unor condiŃii 

igienico-sanitare şi a unui flux funcŃional pentru asistaŃi, vizitatori şi 
personalul angajat, conform standardelor specifice; 

• Îndeplinirea standardelor pentru reacreditarea instituŃiei, conform legislaŃiei 
în vigoare. 

Lucrările la obiectivul de investiŃii s-au finalizat în data de  30.05.2011, iar 
contractul de finanŃare s-a încheiat în data de 29.07.2011. 

   - ,,AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii 
sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă, acordării asistenŃei medicale de 
urgenŃăşi a primului ajutor calificat” (SMURD I), depus de către A.D.I. 
EURONEST Iaşi (al cărei membru este şi Consiliul JudeŃean Botoşani) în cadrul 
POR Axa 3 – DMI 3.3. – ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă, a fost evaluat, declarat acceptat 
şi a fost semnat contractul de finanŃare.  

Proiectul are o valoare totală de 47.674.640,25 lei, din care valoarea grant-
ului este de 39.236.240,89 lei şi prevede dotarea Inspectoratelor JudeŃene pentru 
SituaŃii de UrgenŃă cu echipamente necesare desfăşurării în bune condiŃii a 
activităŃii acestor instituŃii.   

În 2011 au fost livrate către IJSU Botoşani echipamentele achiziŃionate în 
cadrul acestui proiect: autospeciale pentru descarcerări grele, 1 autospecială 
complexă de intervenŃie, descarcerare şi acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă 
tip FRAP.  

- ,,AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii 
şi calităŃii sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă, acordării asistenŃei 
medicale de urgenŃă şi a primului ajutor calificat, în regiunea de Nord Est” 
(SMURD II),  depus de către A.D.I. EURONEST Iaşi (al cărei membru este şi 
Consiliul JudeŃean Botoşani) în cadrul POR Axa 3 – D.M.I. 3.3. – ÎmbunătăŃirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de 
urgenŃă, a fost evaluat, declarat acceptat şi s-a semnat contractul de finanŃare în 
data de 14.04.2011. Durata de implementare este de 20 luni, iar termenul de 
finalizare a proiectului este 14.12.2012. Pe durata anului 2011 s-au derulat 
procedurile de achiziŃie, serviciu de audit, servicii de publicitate şi promovare , iar 
la toate acestea au participat şi reprezentanŃii CJ Botoşani. 

- Restaurarea şi valorificarea durabilăa patrimoniului cultural precum 
şi crearea, modernizarea infrastructurilor conexe ,,Casei Ventura”în vederea 
amenajării Muzeului Etnografic al JudeŃului Botoşani; 
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Acest proiect a fost depus în cadrul POR 2007-2013,  Axa 5 - ,Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului (Domeniul Major de IntervenŃie 5.1. – 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / 
modernizarea infrastructurilor conexe) şi în data de 24.06.2010  a fost semnat 
contractul de finanŃare nr. 771.  

Cu o valoare totală de 12.624.033,24 lei şi o durată de implementare de 26 
luni, proiectul vizează: 

 - restaurarea patrimoniului cultural local reprezentat de monumentul istoric 
„Casa Ventura” sub aspect structural, funcŃional şi arhitectural;  

- sistematizarea, valorificarea şi dotarea spaŃiilor necesare amenajării 
Muzeului de Etnografie al JudeŃului;  

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurilor conexe Casei Ventura pentru 
accesul la cele 2 instituŃii culturale din subordinea C.J. Botoşani (Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii, SecŃia de etnografie a Muzeului JudeŃean Botoşani). 

Pe durata anului 2011 implementarea proiectului s-a derulat conform 
graficului de activităŃi, toate cererile de rambursare au fost onorate de către AM 
POR, fiind declarate eligibile, astfel încât în luna decembrie 2011 s-a raportat  un 
progres fizic al proiectului de 70%.  

- Reabilitarea Spitalului JudeŃean de UrgenŃă ,,Mavromati” Botoşani;   
Proiectul propus spre realizare de către Consiliul JudeŃean Botoşani are ca 

obiectiv general îmbunătăŃirea accesului populaŃiei judeŃului Botoşani la servicii 
medicale de calitate, la standarde europene, în scopul atingerii obiectivului 
european al coeziunii economice şi sociale. 
 Proiectul se încadrează în Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de IntervenŃie 3.1 
Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. 
Valoarea totală a proiectului este de 61.099.129,20 lei.  

 Contractul de finanŃare a fost semnat în data de 26 octombrie 2010, iar de 
atunci proiectul se află în implementare. La sfârşitul anului 2011 stadiul derulării 
lucrărilor se află în grafic, iar cererile de rambursare depuse se află în evaluare la 
Autoritatea de Management POR. 

-Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă din 
localitatea Adăşeni, judeŃul Botoşani; 

-Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament ,,Prietenia”. 
 

Parteneriate  
 

În baza unui Acord de parteneriat semnat între CJ Botoşani, Primăria 
Botoşani şi AsociaŃia Partener din Iaşi, Primăria Botoşani a semnat în data de 
18.10.2010  un contract de finanŃare din Fondul Social European, în cadrul PO 
DCA, pentru proiectul: ,,Dezvoltarea capacităŃii adminsitraŃiei publice locale din 

judeŃul Botoşani, pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală, prin parteneriat, schimb de bune practici şi instruirea funcŃionarilor publici 
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– LOCSTRA”. Consiliul JudeŃean Botoşani s-a implicat în realizarea acestui 
proiect, oferind resurse umane şi logistice şi contribuind cu  informaŃii şi 
documente necesare desfăşurării activităŃilor. Proiectul se va finaliza în luna 
februarie 2012. 

ReprezentanŃii S.P.C.I.P. s-au implicat şi în organizarea unor evenimente de 
caritate, în parteneriat cu instituŃii sau ONG.     

În ceea ce priveşte activitatea de diseminare a informaŃiei europene, s-a 
organizat, ca în fiecare an, activităŃi prilejuite de 9 mai – Ziua Europei. Consiliul 
JudeŃean a marcat Ziua Europei, prin Serviciul Proiecte, Cooperare InternaŃională şi 
Parteneriate (SPCIP), alături de elevii claselor a IVa, de la Şcoala Generală nr. 11 
Botoşani. 

S-a administrat site-ului Consiliului JudeŃean Botoşani, prin actualizarea 
informaŃiilor legate de integrarea europeană, programe de finanŃare, parteneriate;  

ReprezentanŃi ai S.P.C.I.P. au participat la şedinŃele AGA şi CA ale AsociaŃiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iaşi, în cadrul cărora s-a discutat stadiul 
implementării proiectelor derulate prin ADI, de către cele 6 judeŃe membre ale 
regiunii de dezvoltare nord-est. 

S-a acordat consultanŃă pentru potenŃialii aplicanŃi în diverse programe cu 
finanŃare externă, inclusiv potenŃialilor parteneri din Ucraina şi republica Moldova 
care intenŃionează accesarea Programului operaŃional Comun România. În acest 
sens s-au purtat discuŃii cu următoarele autorităŃi administrativ- teritoriale, la 
solicitarea acestora: 
      - Consiliul raional Râşcani   - în domeniul turismului, mediului şi 
managementul resurselor de apă şi al deşeurilor; 

 -  Primăria satului Hăsnăşenii Mari - în domeniul învăŃământ, cultură, mediu, 
situaŃii de risc la inundaŃii; 
      - Consiliul Raional Glodeni - în domeniul dezvoltării sistemelor de epurare / 
canalizare şi alimentare cu apă, reŃea forestieră în zona transfrontalieră, ISU, sistem 
de colectare a deşeurilor, rezervaŃii naturale transfrontaliere; 
     - Primăria municipiului BălŃi – în domeniul - dezvoltarea sistemelor de epurare / 
canalizare şi alimentre cu apă; 
     - Consiliul Raional Făleşti - în domeniul - alimentare cu apă; 
     - Raionul EdineŃ, FundaŃia „Vasile Stroescu”- în domeniul cultură / istorie; 
     - Primăria CorjăuŃi – raionul Briceni - în domeniul infrastructura rutieră – 
reabilitare drumuri. 

Consilierii S.P.C.I.P. au participat, în această perioadă, la diverse instruiri şi 
seminarii organizate de ADR Nord Est sau alte organizaŃii, în tematica finanŃărilor 
nerambursabile şi implementării proiectelor cu finanŃare externă.  

În cadrul acŃiunilor de promovare a activităŃii Consiliului JudeŃean, am 
participat la emisiuni ale TVR Iaşi vizând proiectele cu finanŃare externă. 

Pe toată durata funcŃiei am îtreŃinut un dialog permanent cu autorităŃile 
statului, cu conducerea InstituŃiei Prefectului, cât şi cu conducerile unităŃilor 
descentralizate. 
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Ca membru în Comitetul pentru SituaŃii de UrgenŃă am participat la şedinŃele 
organizate în vederea rezolvării situaŃiilor critice intervenite în acest an. 

Pe plan legislativ am verificat şi sprijinit toate iniŃiativele legislative care au 
fost legale şi îndreptăŃite, participând la 12 şedinŃe ordinare şi 4 şedinŃe 
extraordinare desfăşurate în anul 2011, precum şi la şedinŃele Comisiilor de 
specialitate, atunci când aceste comisii mi-au solicitat prezenŃa.    

M-am ocupat împreună cu colegii din Consiliul judeŃean pentru accesarea şi 
utilizarea cu eficienŃă a fondurilor de orice natură pentru atragerea investitorilor în 
domeniul culturii, turismului şi infrastructurii. 

Raportul prezentat este o sinteză a obiectivelor procesului de reformă în 
cadrul unei administraŃii publice eficiente. MulŃumesc pentru colaborare tuturor 
persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean, 
consilierilor judeŃeni, care alături de mine au contribuit la promovarea intereselor în 
judeŃul nostru. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Mihai Aroşoaie 


