PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 19.12.2019, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 322 din 13.12.2019

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.
Din 33 consilieri judeţeni convocaţi, sunt prezenţi 32 de consilieri județeni. Lipsește
nemotivat dl Gheorghe Todică.
Participă la şedinţă prefectul județului, Alexandru Colbu, secretarul general al județului,
directorii direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, conducătorii instituțiilor
subordonate Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei.
Pentru început, domnul prefect dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog!
Domnul Alexandru Colbu:
Mulțumesc, domnule președinte! Domnilor vicepreședinți, domnule secretar general, stimați
consilieri județeni, domnilor directori, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-mediei, mulțumesc
pentru invitația de astăzi pentru participarea la această ședință ordinară a Consiliului Județean!
Am văzut că aveți o ordine de zi destul de bogată, aveți multe probleme de discutat, analizat
și votat, prin urmare nu o să vă rețin foarte mult timp. Doresc doar să vă transmit atât din partea mea,
cât și a Instituției Prefectului faptul că vă vom asigura o colaborare fructuoasă, necondiționată din
partea instituției pe care o reprezint, cât și a instituțiilor deconcentrate, în interesul cetățenilor și pentru
dezvoltarea județului Botoșani.
Având în vedere că este posibil anul acesta să nu ne mai întâlnim, vă rog să-mi permiteți să
vă transmit la mulți ani, sărbători fericite, să avem un an nou mai bogat, plin de realizări atât pe plan
profesional, cât și pe plan familial și să dea Dumnezeu să fie bine, liniște și pace în județ, să fim mai
uniți și mai eficienți!
Mulțumesc frumos! Ședință plăcută!
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc, domnule prefect!
Stimați colegi, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 21 de puncte, din
care 18 sunt proiecte de hotărâri.
Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru toate proiectele,
avize care v-au fost transmise astăzi.
Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Vă rog!
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată. (32 voturi „pentru”)
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Primul punct de pe ordinea de zi: Interpelări.
Vă rog. Domnule consilier, vă rog!
Domnul Stelian Pleșca:
Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să urez tuturor sărbători fericite!
Interpelarea mea este adresată executivului Consiliului Județean și în mod special domnului Birta.
Este legată de Spitalul Județean „Mavromati”, mai exact de Secția de Oncologie a Spitalului Județean.
Din câte știu, acum 40 – 50 de ani acei manageri nu știu dacă s-au gândit că vom ajunge fruntași la
boli de cancer și mortalitate. Suntem pe primele două locuri pe țară. Dar au făcut o structură de
rezistență la acea secție care ar permite să ridicăm încă un etaj. Din ceea ce știu, încercări s-au mai
făcut acolo și ne blocăm pe intabulare. L-aș ruga pe domnul Birta să se ocupe, poate găsim o soluție.
Nu știu care este problema acolo de nu se poate să facem ceva. Până la urmă o facem pentru cei care
muncesc acolo și pentru bolnavi care sunt tot mai mulți în județul Botoșani.
Mulțumesc!
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc! Domnule Birta.
Domnul Dorin Birta:
O să venim cu mai multe detalii în scris, dar după cum știți, vom accesa fonduri europene. Au
fost și sunt în continuare probleme cu punerea în proprietate a unui domn director mai vechi, nu o să îi
dau numele, nu contează. Nu putem respecta distanțele dintre proprietăți, dar o să încercăm să găsim o
soluție și înțelegere și într-o parte, și în alta. Suntem în discuții, chiar ne dorim acest lucru cu toții. Vă
vom da și în scris toate detaliile la mapa din ședința următoare.
Mulțumesc!
Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Botoşani din data de 28 noiembrie 2019.
Dacă sunt obiecții?
Supun la vot procesul verbal.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Procesul verbal a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse
între femei și bărbați Botoșani.
Ca urmare a unei modificări a legislației în vigoare, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Botoșani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean în calitate
de secretar executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. În acest
sens, o propun pe doamna Andreea Andrei.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
componenţei Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani.
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După reluarea activității de director executiv al DGASPC de către domnul Dan Constantin
Șlincu, se impune modificarea corespunzătoare a componenței nominale a Colegiului Director.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Botoşani.
Dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor
practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 2020.
Tarifele propuse pentru anul 2020 au fost prezentate comparativ cu cele aprobate în anul 2019
în raportul de specialitate.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor
practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2020.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor
pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani, pentru anul 2020.
Dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”,
pentru anul 2020.
Dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2020.
Dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
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Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului
„Centrul Cultural Transfrontalier Multietnic” și a cheltuielilor legate de proiect.
Proiectul depus de Biblioteca Județeană în cadrul Programului Operațional Comun RomâniaMoldova 2014-2020
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire Secție Psihiatrie,
municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 20, jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în Centru de
Îngrijire și Asistență”.
Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule Vâzdoagă.
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Nu este vorba despre o dezbatere propriu-zisă, aș vrea câteva amănunte. Ce este cu această
secție? Pentru că eu având sediul pe Calea Națională nr. 19 și aici fiind Calea Națională nr. 20,
realmente nu știu să existe pe acolo vreo secție de psihiatrie. Poate mă internam și eu.
Domnul Costică Macaleți:
Domnul director Șlincu, vă rog.
Domnul Dan Șlincu:
Este vorba despre fosta secție de distrofici, reabilitarea acestei secții face parte din planul de
restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență de la Adășeni. În acest moment la Adășeni avem un
număr de 90 de beneficiari. Precum știți, noile modificări din Legea asistenței sociale nu ne mai
permite să avem centre cu o capacitate mai mare de 50 de beneficiari, de aceea am stabilit să avem un
plan de restructurare pentru centrul de la Adășeni. Acolo rămânem cu 50 de beneficiari, iar capacitatea
centrului care se reabilitează la Botoșani este de 32 de beneficiari. Din punctul de vedere al salariaților
nu există nicio problemă pentru că în acest moment la Adășeni avem un număr total de 91 de posturi,
din care 43 sunt vacante. Deci în momentul deschiderii centrului de la Botoșani, vom transfera
posturile vacante.
Mulțumesc!
Domnul Costică Macaleți:
Dacă mai sunt întrebări?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor
de restructurare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, Centrului de Îngrijire și Asistență
Leorda și Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani.
Dacă sunt dezbateri? Domnule consilier, vă rog!
Domnul Radu Anton:
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Bună dimineața, doamnelor și domnilor colegi și participanți! Am studiat cu atenție planurile
de restructurare, ele sunt făcute pentru a ne încadra în normativele adoptate la nivel național, de trecere
la centre cu cel mult 50 de persoane beneficiare de servicii în aceste locuri. Și în cadrul Comisiei de
administrație publică locală și juridică am discutat că nu sunt analizate resursele financiare și resursele
umane.
Da, a venit domnul director și ne-a prezentat că sunt acele posturi libere, dar nu s-a discutat
nimic despre resursa financiară și pregătirea personalului pentru a încadra aceste centre. Termenul este
destul de scurt, la 1 decembrie 2020 ele trebuie să intre în funcțiune și problemele mari sunt cu centrul
de la Adășeni, de unde vor fi transferate niște persoane aici, unde am adoptat la proiectul anterior
indicatorii tehnico-economici, dar sursa de finanțare privind reabilitarea fostului centru de distrofici de
aici încă nu este foarte clară. Acolo spunea domnul director că va trebui ca acest proiect să beneficieze
de programul național și există riscul mare pentru că dacă noi nu vom avea bugetul necesar să
reabilităm centrul nu vom putea face nici această chestiune.
Rugămintea mea, fiind în perioada în care se pregătește bugetul pentru 2020, să fim foarte
clari și să avem și acceptul autorităților centrale de a accesa fonduri pentru realizarea acestor trei
planuri de restructurare.
Restul problemelor care erau în discuție și nelămurite, le-am analizat și le-am discutat în
cadrul Comisiei de administrație publică. Mulțumesc frumos!
Domnul Costică Macaleți:
Și eu mulțumesc. Dacă mai sunt discuții?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării
concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către persoanele cu funcții de demnitate publică
din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2020.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane
vârstnice Trușești” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 16 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, pe anul 2019.
Dezbateri vă rog.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
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Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Adițional nr. 5/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare
a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri-Județul
Botoșani nr. 12016/02.08.2016.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava
Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018,
nr.65/08.05.2018.
Având în vedere schimbările intervenite la conducerea DGASPC, în forma finală a hotărârii
vor fi trecute persoanele care reprezintă în prezent instituția.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia.
Dacă sunt dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 - 11.12.2019.
Dacă sunt dezbateri? Domnule consilier Sorescu.
Domnul Gheorghe Todică intră în sala de ședință. (33 de consilieri județeni prezenți)
Domnul Gheorghe Sorescu:
Mulțumesc, domnule președinte! Este contul de execuție la 11 decembrie, cum am spus de
fiecare dată și am avut intervenții de fiecare dată când se fac astfel de raportări, dacă la partea de
funcționare lucrurile stau corespunzător, să zicem, adică ne încadrăm în prevederile bugetare, în sensul
în care la partea de venituri la funcționare realizăm 104, la cheltuieli 86, din nou trebuie să atrag
atenția la secțiunea de dezvoltare. Atât la activitatea proprie a județului, cât și la instituțiile finanțate
parțial sau integral din surse proprii, lucrurile stau foarte, foarte prost. Și anume: dacă la secțiunea de
dezvoltare, spre exemplu a bugetului propriu, realizăm un grad abia de 26,78%, tot la secțiunea de
dezvoltare la instituțiile publice finanțate integral sau parțial, gradul de realizare acolo este undeva la
27%. Făcând un calcul, ca să avem o comparație, cele două secțiuni de funcționare ale județului
înseamnă peste 100 de milioane de euro, deci cheltuieli de funcționare de peste 100 de milioane. Cred
că aproximativ 105 milioane, la un curs la zi. Iar la secțiunea de dezvoltare abia depășim 5 milioane și
ceva. Sigur, trebuie spus că la secțiunea de dezvoltare cea mai mare sumă, spre exemplu, a fost
milionul de euro pe care l-am aprobat tot noi aici, pentru capitalizarea operatorului de apă.
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Închei prin a spune că situația nu este bună deloc și nu a stat bine pe întreg parcursul anului.
Sigur că mai pot interveni mici schimbări, bănuiesc, pentru că suntem la 11 decembrie și vor mai fi
făcute niște decontări până la sfârșitul anului și aș solicita în continuare ca odată cu contul final de
execuție care se va prezenta la 31 decembrie, să avem cum am cerut de fiecare dată, acea notă
explicativă, sau acele explicitări vis-a-vis de nerealizarea practică a secțiunii de dezvoltare a județului,
pe cele două componente, la Consiliul Județean și la instituțiile finanțate integral sau parțial din buget.
Mulțumesc!
Domnul Costică Macaleți:
Și eu mulțumesc! Dacă mai sunt dezbateri, discuții?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (33 voturi „pentru”)
Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: Diverse.
a) referat evaluare secretar general al județului;
b) referat evaluare director executiv al Direcției Județene de Drumuri și Poduri.
Dacă aveți comentarii?
În referatele prezentate este prevăzută procedura de evaluare a celor doi funcționari publici,
iar în rapoartele atașate este prezentată propunerea de evaluare. Dacă aveți alte propuneri, urmează să
completați raportul de evaluare și să-l depuneți la sediul Consiliului județean până la data de 15
ianuarie.
Dacă mai aveți interpelări? Domnule colonel, vă rog.
Domnul Gheorghe Nazare:
Având în vedere că suntem la ultima ședință de Consiliu Județean pe acest an, vreau să
mulțumesc Consiliului Județean, conducerii Consiliului Județean, dar și conducerii Direcției Județene
de Drumuri și Poduri pentru modul în care s-a implicat pentru finalizarea lucrărilor pe drumul județean
Darabani – Mileanca – Havârna – Dorohoi. Într-adevăr, la această oră se poate circula în condiții
civilizate. Eu vă mulțumesc și vă prezint garanția că cetățenii din zonă sunt mulțumiți și circulă în
condiții civilizate. Mulțumesc!
Domnul Costică Macaleți:
Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă doresc să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi!
La mulți ani!
Declar închisă ședința de astăzi. Domnul Birta dorește o intervenția.
Domnul Dorin Birta:
Vreau să vă urez și eu sărbători fericite, în noul an să ne călăuzească gândul bun și credința!
Să fim mai buni!
La mulți ani, sănătate tuturor și bineînțeles familiilor dumneavoastră!
Domnul Costică Macaleți:
Domnule vicepreședinte Toma, vă rog.
Domnul Liviu Toma:
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Voi fi foarte scurt, chiar dacă vorbesc de la microfonul la care a vorbit și domnul prefect. Vă
mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de conducerea Consiliului Județean, vă mulțumesc pentru că
ați votat toate proiectele din acest an!
Sărbători fericite!

Domnul Costică Macaleți:
La mulți ani!
Directorii de deconcentrate și presa, rămâneți ca să vă oferim câte un calendar din partea
Consiliului Județean.
La revedere!

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

ÎNTOCMIT,
Marilena MIRON
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