PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 08.05.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani,
convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 89 din 07.05.2020

Domnul Liviu Toma:
Bună ziua, stimați colegi!
Având în vedere starea de urgență decretată, ședința Consiliului Județean Botoșani se va
desfășura prin mijloace electronice, în sistem de audioconferință.
La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți vicepreședinții Consiliului Județean
Botoșani, secretarul general al județului și directorul Direcției Buget – Finanțe, consilierii județeni
urmând a participa la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință. Președintele
Consiliului Județean Botoșani lipsește, astfel încât ședința va fi condusă de vicepreședintele
desemnat pentru exercitarea atribuțiilor președintelui, respectiv Constantin-Liviu Toma.
Domnul secretar general al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței
consilierilor județeni și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință.
Vă rog, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Bună ziua! Voi proceda la apelul nominal în vederea efectuării prezenței.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua, dragi colegi! Prezent
Domnul Andrieș Valerian? – Bună ziua! Prezent
Domnul Anton Radu? – Hristos a Înviat, stimați colegi! Prezent
Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Bună ziua! Prezent
Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga, apăsați tasta 0 vă rog, nu vă aud. – Prezent
Domnul Birta Dorin? – Bună ziua, stimați colegi! Prezent
Doamna Breșug Cristina? – Bună ziua! Prezent
Domnul Bursuc Constantin? – Bună ziua! Prezent
Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă? Domnul Gireadă, dacă sunteți prezent, apăsați
tasta 0 pentru că nu vă aud. Voi reveni la sfârșitul listei.
Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu răspunde.
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Domnul Ivănescu Victor? Domnul Ivănescu? Nu răspunde.
Domnul Macaleți Costică este absent.
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Bună ziua! Sunt prezentă
Domnul Marian Sergiu? – Prezent. Hristos a Înviat!
Doamna Marin Ana? – Hristos a Înviat! Prezentă
Domnul Nazare Gheorghe? – Prezent
Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnule Olaru, repetați vă rog. – Prezent
Domnul Pătrăuceanu Constantin? - Bună ziua! Prezent
Domnul Pietraru Florentin? – Bună ziua! Prezent
Domnul Pleșca Stelian? – Prezent
Domnul Rădăuceanu Petre? – Hristos a Înviat! Bună ziua! Prezent
Doamna Roman Magda Roxana? – Prezent
Domnul Rusu Gheorghe? – Bună ziua tuturor! Prezent
Domnul Rusu Pavel? – Prezent
Doamna Saucă Mariana Mirela? - Bună ziua! Prezent
Domnul Știrbu Florin? - Bună ziua! Prezent
Domnul Todică Gheorghe? Domnule Todică, nu vă aud. Dacă sunteți prezent apăsați tasta 0,
vă rog. Voi reveni.
Domnul Toma Liviu Constantin? – Prezent
Domnul Tupiluș Petre? – Hristos a Înviat! Prezent
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Prezent
Mulțumesc. Voi relua apelul nominal pentru domnii sau doamnele care nu au răspuns.
Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde.
Domnul Isac Constantin? Domnul Isac nu răspunde.
Domnul Ivănescu Victor? Nu răspunde.
Domnul Todică Gheorghe? Nu răspunde.
Dintr-un total de 32 de consilieri convocați, au răspuns prezent 27 de consilieri județeni.
Este întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței. În măsura în care domnii consilieri care
nu au răspuns la primul apel vor intra la următoarele sesiuni de votare, vom nota prezența acestora.
Mulțumesc, domnule vicepreședinte.
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Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc, domnule secretar general.
Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 2 proiecte de hotărâri.
Rog președinții comisiilor de specialitate să precizeze dacă proiectele au fost avizate,
favorabil sau nefavorabil:
- comisia juridică: dl Anton Radu
Domnul Radu Anton:
La Comisia juridică a fost un singur proiect de hotărâre privind validarea postului de
consilier județean, aprobat în unanimitate.
Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc domnule consilier județean.
- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
La Comisia buget – finanțe Proiectul 64 a fost aprobat cu 9 voturi „pentru”. Aviz favorabil.
Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc domnule consilier județean.
- comisia învățământ: dl. Marian Sergiu, secretarul comisiei. Vă rog.
Domnul Sergiu Marian:
Bună ziua, domnule vicepreședinte. Comisia învățământ – sănătate are aviz favorabil pentru
proiectul de hotărâre.
Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc domnule consilier județean.
- comisia urbanism: nu a avut proiecte spre avizare
În continuare supun la vot ordinea de zi. Domnul secretar general al județului va efectua
apelul nominal în vederea exercitării votului. Vă rog, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Voi proceda la apelul nominal.
Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru”
Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru”
Domnul Andrieș Valerian? – „Pentru”
Domnul Anton Radu? – „Pentru” prezenta ordine de zi
Doamna Aramă Daniela? – „Pentru”
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru”
Doamna Bârliga Rodica? – „Pentru”
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Domnul Birta Dorin? – Votez „Pentru”
Doamna Breșug Cristina? - „Pentru”
Domnul Bursuc Constantin? – Votez „Pentru”
Domnul Gireadă Ionuț, dacă a intrat între timp? – Votez „Pentru”
Domnul Isac Constantin? Nu răspunde.
Domnul Ivănescu Victor? În continuare nu răspunde.
Domnul Macaleți Costică este absent.
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru”
Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru”
Doamna Marin Ana? – „Pentru”
Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru”
Domnul Pietraru Florentin? – „Pentru”
Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru”
Domnul Rădăuceanu Petre? – Votez „Pentru”
Doamna Roman Magda Roxana? - „Pentru”
Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru”
Domnul Rusu Pavel? – „Pentru”
Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru”
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ordinea de zi
Domnul Todică Gheorghe? - Votez „Pentru”și sunt prezent
Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru”
Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru”
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – „Pentru”
Domnul Victor Ivănescu:
Domnule secretar, am intrat și eu în ședință. Îmi anunț prezența.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Domnule Ivănescu, vă notez prezența acum.
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Domnul Victor Ivănescu:
Votez „Pentru” ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost votată cu 30 de voturi „pentru”.
Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc, domnule secretar general.
În continuare vom proceda la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, după care se
va face apelul nominal în vederea exprimării votului pentru ambele proiecte.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier judeţean al doamnei Andrioaie Mariana.
Dacă sunt dezbateri la primul punct de pe ordinea de zi, vă rog.
Dacă nu, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat
pe anul 2020.
Sumele cuprinse ca venituri în proiectul de hotărâre au fost alocate prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat și prin Hotărârea Guvernului
nr. 329/2020. Destinația pe categorii de cheltuieli este precizată în Raportul de specialitate și a fost
detaliată în anexele la proiectul de hotărâre. Instituțiile beneficiare sunt cele medicale, de asistență
socială și unitățile medico-sociale.
Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnul consilier județean Anton.
Domnul Radu Anton:
Apreciez această rectificare ca necesitate a achitării facturilor și cheltuielilor determinate
de pandemia de coronavirus. Nu am o situație exactă ca să mă exprim dacă ele ajung în totalitate,
dar faptul că a venit acest moment, o apreciez ca atare.
Din bugetul studiat, ce am remarcat pentru prima dată în acest mandat, bugetul pentru
secțiunea de dezvoltare este mai mare decât pentru secțiunea de funcționare, respectiv 217 milioane
lei la dezvoltare. Important este ca să reușim să cheltuim aceste sume, știind experiența anilor
trecuți, când la dezvoltare am rămas cu mult în urmă.
Atrag atenția domnilor consilieri județeni și în mod deosebit conducerii executive a
Consiliului Județean, referitor la capacitatea de testare a Spitalului Județean, nu avem o informare
exactă care este situația exactă a acestor două aparate, ba mai mult, o parte din persoanele
contaminate și internate în spitale se plâng de lipsa testelor, de posibila inexistență a testelor, în
mod deosebit pentru aparatul de la Secția Infecțioase.
Încă o chestiune care circulă în mod public printre persoanele internate în spitalele
județului Botoșani, se referă la facturile care se încheie la sfârșitul acestor internări. Sume colosale
la partea de cazare, de condiții de cazare, unde facturile conțin sume de 10-15 ori mai mari decât
pentru cele de tratament medical. Este adevărat acest lucru? Sunt condiții la cazare? Sunt facturi ca
și cum ar fi cazați la hoteluri de 5 stele. Vreau o informare publică pe această linie și e bine să o
faceți publică pentru ca lumea să știe la ce se așteaptă.
Referitor la derularea celorlalte obiective de investiții, în mod deosebit pe infrastructură,
am observat că nu s-a umblat deloc la ele, este important să cunoaștem care este graficul derulării
acestor lucrări. Vă mulțumesc!
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Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc, domnule consilier județean. Dacă mai sunt colegi care vor să intevină?
Domnul Dorin Birta:
Aș vrea să intervin eu, domnule vicepreședinte. Referitor la Spitalul Județean, vom cere o
explicație, vom trimite interpelarea domnului Anton la Spitalul Județean. În momentul de față,
managementul și tot ce se întâmplă la Spitalul Județean este sub coordonarea Ministerului Sănătății.
Noi vom transmite interpelarea. Referitor la subiectul drumurilor și bineînțeles prioritizarea
lucrărilor, vom face cât mai curând o prezentare a priorităților pe drumurile județene.
Cu numărul testelor și aparatele de testare este o problemă, nici noi nu știm. Am purtat o
discuție, noi avem cazul nostru la Consiliul Județean, este destul de complicat să ne implicăm în
această procedură. Este o procedură standard, pacienții sunt testați doar în momentul în care
prezintă simptome. Deci acesta este răspunsul DPS-ului și am vrut să punctez acest lucru. Am avut
zilele acestea vreo trei discuții cu doamna director de la DSP, nici ea nu poate încălca unele
proceduri impuse de această situație. Vă mulțumesc.
Domnul Liviu Toma:
Dacă mai sunt și alți consilieri județeni, vă rog.
Dacă nu, trecem la procedura de vot, nu înainte de a vă ruga, domnule secretar general,
să ne spuneți dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi supuse la vot cele două proiecte, în
forma prezentată. Vă rog, domnule secretar.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da, domnule vicepreședinte. Proiectele de hotărâre au obținut toate avizele necesare și este
întrunit cvorumul pentru a fi supuse la vot. Deci voi trece la procedura de vot.
Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc. Consilierul județean care își va auzi numele va preciza dacă votează „pentru”
toate punctele înscrise pe ordinea de zi sau va preciza proiectul pentru care votează „împotrivă”, se
abține ori nu participă la vot. Vă rog, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Voi proceda la apelul nominal.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” ambele proiecte de hotărâre
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Andrieș Valerian? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Anton Radu? – Votez „Pentru” fiecare proiect de pe ordinea de zi
Doamna Aramă Daniela? – Votez „Pentru” fiecare proiect de pe ordinea de zi
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Doamna Bârliga Rodica? – Votez „Pentru” ambele proiecte și multă sănătate tuturor! O zi
bună!
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Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Doamna Breșug Cristina? - Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Bursuc Constantin? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Gireadă Ionuț? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Isac Constantin, dacă între timp este prezent? - Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Ivănescu Victor? - „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Macaleți Costică este absent.
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru” cele două proiecte de pe ordinea de zi
Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” cele două proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pietraru Florentin? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Rădăuceanu Petre? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Doamna Roman Magda Roxana? - Votez „Pentru”
Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” ambele proiecte
Domnul Rusu Pavel? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Votez „Pentru” ambele proiecte înscrise pe ordinea de zi
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Todică Gheorghe? - Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” ambele proiecte înscrise pe ordinea de
zi
Domnul Tupiluș Petre? – Votez „Pentru” ambele proiecte înscrise pe ordinea de zi
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Mulțumesc! Votul s-a încheiat. În urma centralizării votului, constat că ambele proiecte au
fost adoptate cu un număr de 31 de voturi „pentru”.
Mulțumesc frumos.
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Domnul Liviu Toma:
Mulțumesc și eu, domnule secretar general.
Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost finalizată, stimați colegi vă mulțumesc pentru
participare și vă doresc multă sănătate!
O zi bună!

VICEPREȘEDINTE,
Liviu Constantin TOMA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Întocmit,
Marilena MIRON

* Sistemul de audioconferință a fost asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
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