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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 15.04.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 78 din 14.04.2020 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Bună ziua. Având în vedere starea de urgență decretată, ședința Consiliului Județean 

Botoșani se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem de audioconferință, în conformitate 

cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României și Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 41 din 27 martie 2020 privind 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean. 

 

La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți președintele Consiliului Județean 

Botoșani, vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului, 

consilierii județeni urmând a participa la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință. 

 

Vom proceda la efectuarea apelului nominal în vederea stabilirii prezenței. În acest sens, 

secretarul general al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței consilierilor 

județeni și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință. 

Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni. Voi 

face apelul nominal în vederea stabilirii prezenței. 

Doamna Abăcioaei Rodica? Doamna Abăcioaei? Nu vă aud, o să revin la sfărșitul listei.  

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Prezent 

Domnul Andrieș Valerian? – Prezent 

Doamna Andrioaie Mariana? Doamna Andrioaie, nu vă auziți. Am să revin.  

Domnul Anton Radu? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Bârliga Rodica? Vă rog să apăsați tasta 0, pentru că nu vă auziți. Nu vă aud. 

Domnul Birta Dorin? – Bună ziua, stimați colegi! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? - Bună ziua! Prezent  

Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc? - Prezent  
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Domnul Gireadă Ionuț? – Prezent. Bună ziua! 

Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu se aude. 

Domnul Ivănescu Victor? – Prezent 

Domnul Macaleți Costică? - Prezent 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Bună ziua! Prezentă 

Domnul Marian Sergiu? –Bună ziua tuturor! Prezent 

Doamna Marin Ana? –Bună ziua! Prezent 

Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pătrăuceanu Constantin? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pietraru Florentin? Domnule Pietraru, nu vă aud.– Bună ziua! Prezent 

Domnul Pleșca Stelian? - Prezent 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Roman Magda Roxana? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Rusu Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Rusu Pavel? – Prezent 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Bună ziua! Prezent  

Domnul Știrbu Florin? - Bună ziua! Prezent  

Domnul Todică Gheorghe? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Tupiluș Petre? – Prezent 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Prezent 

 

 Reiau apelul. 

 Doamna Abăcioaei Rodica?  – Bună ziua! Prezent 

 Doamna Andrioaie Mariana? – Bună ziua! Prezent 

 Doamna Bârliga Rodica? – Bună ziua! Prezent 

 Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Domnul Isac nu răspunde. 
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Din totalul de 33 consilieri judeţeni convocaţi, au răspuns la apelul nominal 32. Pe 

parcurs, dacă va intra și domnul Isac Constantin vom valida prezența dumnealui. Există cvorumul 

pentru desfășurarea acestei ședințe extraordinare. 

Mulțumesc! 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule secretar general. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 2 proiecte de hotărâri, 

precum și procesele-verbale ale ședințelor extraordinare din data de 27 și 31 martie 2020. 

Rog președinții comisiilor de specialitate să precizeze dacă proiectele au fost avizate, 

favorabil sau nefavorabil: 

- comisia învățământ: Andrioaie Mariana  

 

Doamna Andrioaie Mariana: 

Membrii comisiei au votat „pentru”, așa încât, aviz favorabil. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc frumos. 

- comisia juridică: Anton Radu 

  

Domnul Anton Radu: 

Aviz favorabil, toți consilierii au votat „pentru”. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc frumos. 

- comisie economică: Gheorghe Vâzdoagă, vă rog. 

 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe: 

 Aviz favorabil.  

 

Domnul Costică Macaleți: 

 Mulțumesc frumos. 

- comisie urbanism: Olaru Cătălin-Cristian 

 

 Domnul Olaru Cătălin-Cristian: 

Bună ziua! A fost aviz favorabil. 

 

Mulțumesc, domnule Olaru. 

Supunem la vot ordinea de zi, după care domnul secretar general va prezenta și procedura 

în continuare a votului. Vă rog, domnule secretar general. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc!  

Voi face apelul nominal în vederea votării Ordinii de zi așa cum a fost prezentată. Ulterior, 

propunem următorul mod de desfășurare a ședinței: să fie supuse dezbaterii Proiectele înscrise pe 

Ordinea de zi, dumneavoastră puteți interveni la dezbateri, atât la cele două Proiecte de hotărâre, 
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cât și la cele două Procese verbale, dacă aveți obiecții. La final, după încheierea dezbaterilor, vom 

proceda la votarea Proiectelor și Proceselor verbale cu un singur apel nominal, dacă veți fi de 

acord.  

În momentul în care veți vota pentru Ordinea de zi, vă veți spune și opinia, dacă 

considerați altă procedură de vot. Mulțumesc. 

 

Fac apelul nominal. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru” 

Domnul Andrieș Valerian? – „Pentru” și de acord cu procedura 

Doamna Andrioaie Mariana? – „Pentru” 

Domnul Anton Radu? – Sunt „Pentru” Ordinea de zi și solicit o intervenție scurtă în 

afara Ordinii de zi 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. După ce se încheie votarea Ordinii de zi, veți avea cuvântul. Mulțumesc! 

 

Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” 

Doamna Bârliga Rodica? – Sunt „Pentru” și de acord cu procedura de vot 

Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” și de acord cu procedura 

Doamna Breșug Cristina? - „Pentru” și de acord cu procedura de vot 

Domnul Bursuc Constantin? Domnule Bursuc, nu vă aud. Vă rog să apăsați tasta 0, pentru 

că nu este microfonul pornit. Nu reușesc să stabilesc legătura. 

Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” 

Domnul Isac Constantin, dacă între timp s-a conectat? Nu.  

Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru” 

Domnul Macaleți Costică? - „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru” 

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru”  

Doamna Marin Ana? – „Pentru” 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru” și de acord cu procedura de vot 
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Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Sunt „Pentru” și de acord cu procedura de 

vot 

Domnul Pietraru Florentin? Domnul Pietraru? 

Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” 

Domnul Rădăuceanu Petre? – „Pentru” 

Doamna Roman Magda Roxana? -  „Pentru” 

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” Ordinea de zi, „Pentru” procedura de vot 

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru” și de acord cu procedura de vot 

Domnul Știrbu Florin? – „Pentru” 

Domnul Todică Gheorghe? - „Pentru” 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” Ordinea de zi și de acord cu 

procedura de vot 

Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru” 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – „Pentru” 

 

 Cu majoritatea membrilor Consiliului Județean, Ordinea de zi a fost votată. (30 voturi 

„pentru”) 

  

 Domnul Costică Macaleți: 

 Stimați colegi, vom proceda la dezbaterea Proiectelor înscrise pe Ordinea de zi, după care 

se va face apelul nominal în vederea exprimării votului, nu înainte de a da cuvântul domnului 

consilier Anton. Vă rog, domnule consilier. 

 

 Domnul Radu Anton: 

 Domnule președinte, dragi colegi, suntem în Săptămâna Mare, a Patimilor, când românii 

își jelesc morții și românii știu să îi jelească și nu își uită morții. De aceea îndemn pe fiecare dintre 

noi, în funcție de atribuții și puterea de decizie pe care o avem, să luăm acele decizii încât să nu 

fim nevoiți după această perioadă să căutăm casele de avocatură. Să le facem cu credința că ne-am 

făcut datoria. Și solicit două intervenții ale Consiliului Județean: una pentru organizarea unui 

culoar pentru persoanele contaminate COVID la Spitalul Județean. Nu este normal ca pacienții 

respectivi să fie plimbați cu targa prin curte, printre mașinile din parcare ca să ajungă la intrările 

obișnuite sau mai rău, să fie solicitată ambulanța care să vină la caz, să ia pacientul de pe 

Marchian 11 și să-l ducă tot pe Marchian 11 dar pe la intrarea din spate, lângă morgă. Cred că este 

necesară o intervenție urgentă. Materialele sunt destule, ușoare, flexibile pentru a organiza un 

culoar. Nu suntem nici pe departe la sfârșitul perioadei de pandemie și măsura se impune rapid. 

 A doua: domnule președinte, domnilor vicepreședinți și domnule secretar general, sunteți 

membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Pentru această calitate vă propun și 

rog să analizați situația oamenilor străzii. Acestă speță și altele specifice perioadei de pandemie 
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mi-am propus să le ridic în cadrul ATOP, dar președintele ATOP este în izolare față de mijloacele 

moderne de comunicare și izolat de răspundere în această criză, ATOP-ul nemaifuncționând. 

Vreau să spun că oamenii străzii, prin condițiile precare în care își duc traiul, reprezintă vectori 

extrem de agresivi pentru transmiterea virusului. Degeaba respectăm cu toții regulile de igienă și 

protecție pentru că întâlnim unde nici nu ne așteptăm, acești oameni bătuți ai sorții. Cred că ar fi o 

măsură de protecție și pentru ei dar și pentru restul populației, carantinarea lor măcar pe timpul 

manifestării pandemiei. Intervențiile care se fac prin 112 cu ambulanțele, duc la un efort deosebit 

sau un consum mare de echipamente și de alte resurse.  

Aceste două propuneri rog să le analizați și rog să intervenim cât putem de repede. 

Aș solicita și întreb, care este stadiul achiziției aparatului de testare pentru Botoșani, la 

care Consiliul Județean asigură parte din cofinanțare și dacă au venit testele și când începe 

testarea cu acest aparat? 

Vă rog, cu ocazia sărbătorilor pascale, să transmiteți celor din sistemul de sănătate, celor 

din sistemul de ordine și siguranță publică, aprecierea noastră și fapul că le dorim să fim cu toții 

sănătoși și după acestă perioadă destul de urâtă. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu vă mulțumesc pentru intervenție! Primul punct, legat de fluzul de la Spitalul 

Județean, comanda este la Ministerul Sănătății dar noi, executivul Consiliului Județean, vom 

aduce la cunoștință CJSU, pentru ca CJSU să transmită Spitalului Județean „Mavromati”. 

Referitor la oamenii străzii, am discutat chestiunea cu domnul primar Flutur, urmând dacă 

nu a și luat măsuri în acest sens. 

Legat de aparat, a venit, în funcție de specialiștii pe care îi avem, se va trece la testări. 

 

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu județean și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, 

aprobat pe anul 2020. 

Prin proiect s-au prevăzut sumele ce urmează a fi decontate pentru plata cazării 

personalului medico-sanitar, pe perioada repausului dintre ture sau gărzi, în spații hoteliere, 

precum și pentru plata aportului în numerar la capitalul social al societății Nova Apaserv. Discuție 

pe care am avut-o și în ședința de Consiliu Județean precedentă. 

Dacă sunt dezbateri la primul punct de pe Ordinea de zi, vă rog. 

 

Dacă nu sunt dezbateri, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019. 

Prin proiect se propune asigurarea unei norme întregi de medic, pe perioada stării de 

urgență, având în vedere prevederile Ordonanței militare nr.8/2020 privind izolarea personalului 

la locul de muncă.  

Dacă sunt dezbateri la punctul 2, vă rog?  

 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor 

extraordinare ale Consiliului Judeţean Botoşani din data de 27 și 31 martie 2020. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul proceselor verbale?  

 

Domnul Dorin Birta: 
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Domnule președinte, doar o precizare aș avea, dacă se poate. 

 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Da. Vă ascult. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Referitor la aparatul de testare, ca să fie mai clar, de ieri după amiază a fost pus în 

funcțiune și se fac teste pe el, începând de astăzi probabil vor fi teste exact cum se fac și pe 

celelalte, în jur de 100 vor fi făcute și pe aparatul achiziționat prin Consiliul Județean. 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc pentru informare. Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc. 

 

Trecem la procedura de vot. Vă rog, când vă auziți numele, să precizați dacă votați 

„pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesele-verbale, sau veți preciza 

proiectul la care veți vota „împotrivă”, vă abțineți ori nu participați la vot.  

Voi trece la apelul nominal. 

 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez  „Pentru” toate Proiectele înscrise pe Ordinea de zi, 

inclusiv Procesele verbale 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez  „Pentru” Procesele verbale și pentru toate 

Proiectele înscrise pe Ordinea de zi 

Domnul Andrieș Valerian? –„Pentru” cele două Hotărâri și pentru Procesele verbale  

Doamna Andrioaie Mariana? Doamna Andrioaie? Domana Andrioaie, vă rog să apăsați 

tasta 0 pentru că nu vă auziți. Am să revin eventual. 

Domnul Anton Radu? – Votez  „Pentru” cele două proiecte de pe Ordinea de zi, votez 

„Pentru” Procesele verbale. Referitor la amenajarea acelui culoar, Spitalul este în coordonarea 

directă a Ministerului Sănătății pentru actul medical, nu și pentru problemele celelalte de 

investiții. Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc și eu. 

Doamna Aramă Daniela? – Votez  „Pentru” cele două proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru cele două Procese verbale  

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” amândouă Proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru Procesele verbale 

Doamna Bârliga Rodica? – Votez  „Pentru” Procesele verbale și pentru cele două 

Proiecte de pe Ordinea de zi și în același timp, vreau să doresc tuturor colegilor mei, cu ocazia 

Sfintelor Sărbători Pascale, să aibă sănătate și liniște sufletească! Mulțumesc! 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc și eu. 

Domnul Birta Dorin? – „Pentru” cele două puncte de pe Ordinea de zi și pentru 

Procesele verbale și de asemenea, urez tuturor colegilor sărbători luminate și multă sănătate! Să 

ne vedem sănătoși! 

Doamna Breșug Cristina? - Votez  „Pentru” cele două  Proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru Procesele verbale 

Domnul Bursuc Constantin? - Votez  „Pentru” cele două  Proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru Procesele verbale 

Domnul Gireadă Ionuț? – Votez  „Pentru” toate Proiectele înscrise pe Ordinea de zi, 

inclusiv Procesele verbale 

Domnul Isac Constantin? Domnul Isac? Nu. 

Domnul Victor Ivănescu? - Votez  „Pentru” toate Proiectele înscrise pe Ordinea de zi 

Domnul Macaleți Costică? - Votez „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? –„Pentru”. Sărbători fericite! 

 

Domnul Marian Sergiu? – Votez  „Pentru” și felicit conducerea Consiliului Județean 

pentru felul cum a gestionat activitatea la Spitalul „Mavromati”, nu ca cei din județul vecin. 

Sărbători Pascale fericite! 

Doamna Marin Ana? – Votez  „Pentru” cele două Proiectele înscrise pe Ordinea de zi, 

pentru cele două Procese verbale și vă transmit tuturor multă sănătate, la mulți ani și o 

săptămână cu bine și cu bucurii și cu împliniri! Doamne ajută! Hristos a Înviat! 

Domnul Nazare Gheorghe? – Votez  „Pentru” la toate punctele de pe Ordinea de zi, cu 

rugămintea pentru domnul președinte de a-mi acorda un drept la replică vis-a-vis de intervenția 

domnului consilier Anton. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Vă rog, domnule Nazare! 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Vreau să îi aduc la cunoștință domnului consilier Anton că ședințele ATOP, conform 

menirii sale, a obiectului de activitate, ședințele sunt publice. Nu putem organiza o ședință cu 16 

membri având în vedere structura ATOP-ulu, care cuprinde și alte structuri din cadrul instituțiilor 

participante. Să nu mă îndemne să încalc legea pentru că nu îmi pot permite așa ceva. Dacă 

domnul Anton vrea să o încalce, să o încalce pentru că o să răspundă personal pentru această 

chestiune.  

Iar subiectele ridicate, care ar fi de competența ATOP, nu sunt. ATOP nu poate să se 

implice în crearea de culoare la Spitalul „Mavromati” și alte aspecte. Este ordine și siguranță 

publică. Mulțumesc! 
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Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc și eu. Domnule secretar general, vă rog. 

 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot  „Pentru” ambele Proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru Procesele verbale 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot  „Pentru” ambele Proiecte de pe Ordinea 

de zi și pentru cele două Procese verbale. La fel, le urez tuturor colegilor Paște fericit! 

Domnul Pietraru Florentin? – Votez  „Pentru” toate materialele înscrise pe Ordinea de zi. 

Sărbători fericite! 

Domnul Pleșca Stelian? – Votez  „Pentru”   

Domnul Rădăuceanu Petre? – Votez  „Pentru” și sărbători fericite, cu sănătate colegilor 

și familiilor lor! 

Doamna Roman Magda Roxana? -  Votez  „Pentru” toate  

Domnul Rusu Gheorghe? –  „Pentru” și la rândul meu, vă transmit tuturor un Paște 

liniștit! 

Domnul Rusu Pavel? – Votez  „Pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Votez  „Pentru” la toate Proiectele înscrise pe Ordinea 

de zi, pentru Procesele verbale. Sărbători fericite și binecuvântate tuturor! Gânduri alese și 

recunoștință pentru colegii noștri medici, pentru tot ceea ce fac! 

Domnul Știrbu Florin? - Votez  „Pentru” Proiectele de pe Ordinea de zi și pentru 

Procesele verbale. Vă urez sărbători binecuvântate și multă sănătate! 

Domnul Todică Gheorghe? - Votez  „Pentru” cele două Proiecte de pe Ordinea de zi și 

pentru și pentru cele două Procese verbale. La fel, la toată lumea și familiilor dumneavoastră, 

sărbători fericite! 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez  „Pentru” cele două Proiecte de pe Ordinea de 

zi și pentru Procesele verbale. Sărbători fericite și multă sănătate! 

Domnul Tupiluș Petre? – Votez  „Pentru” și Doamne ajută! 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? - Votez  „Pentru” și sărbători fericite! 

 

 Revin la apel: 

 Doamna Andrioaie Mariana? - Votez  „Pentru” și tuturor vă transmit un Paște fericit și 

protecție divină! 

 Și o ultimă încercare, dacă a venit domnul Isac Constantin? - Votez  „Pentru” toate 

Proiectele și Procesele verbale 
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 Domnule președinte, cu unanimitate de voturi, Proiectele de hotărâre și Procesele verbale 

au fost adoptate. (33 voturi „pentru”) 

 

 Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, vă mulțumesc pentru votul pe care l-ați acordat astăzi! 

Vă doresc tuturor să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi, să fim solidari cu semenii 

noștri! Doamne ajută! 

Vă mulțumesc pentru participare. O zi bună! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

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


