PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 22.05.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 93 din 21.05.2020

Domnul Costică Macaleți:
Bună ziua.
Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 61/2020 prin care a fost completat Codul administrativ, ședința Consiliului
Județean Botoșani se va desfășura prin mijloace electronice.
La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți președintele și vicepreședinții Consiliului
Județean Botoșani, precum și secretarul general al județului. Consilierii județeni participă la ședință prin
intermediul sistemului de audioconferință asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Secretarul general al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței consilierilor
județeni, va comunica dacă există cvorumul pentru ședință și va explica modalitatea de votare. Domnule
secretar general, vă rog.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri județeni! Vom face acum apelul nominal pentru a
înregistra prezența dumneavoastră la ședință.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua! Prezent
Domnul Andrieș Valerian? – Bună ziua! Prezent
Domnul Anton Radu? – Hristos a Înviat! Prezent
Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Bună ziua! Prezent
Doamna Bârliga Rodica? – Bună ziua! Prezent
Domnul Birta Dorin? – Bună ziua, stimați colegi! Prezent
Doamna Breșug Cristina? – Bună ziua! Prezent
Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc? Domnul Bursuc nu răspunde deocamdată.
Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț? Nu.
Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu.
Domnul Ivănescu Victor? - Prezent
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Domnul Macaleți Costică? - Prezent
Doamna Macovei Ada Alexandrina? Doamna Macovei Ada? Nu.
Domnul Marian Sergiu? – Hristos a Înviat! Prezent
Doamna Marin Ana? Nu.
Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent
Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnul Olaru? Nu.
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent
Domnul Pietraru Florentin? – Bună ziua! Prezent
Domnul Pleșca Stelian? – Prezent
Domnul Rădăuceanu Petre? – Bună ziua! Prezent
Doamna Roman Magda Roxana? Doamna Roman Magda?
Domnul Rusu Gheorghe?
Domnul Rusu Pavel? – Prezent
Doamna Saucă Mariana Mirela?
Domnul Știrbu Florin?
Din cauza unei interferențe nu aud. Se întâmplă ceva.
Doamna Ada Macovei:
Bună ziua! Mă auziți?
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Domnule președinte, îmi apare o distorsionare. Nu înțeleg nimic din conferință. Îmi apare cineva
care tot îmi spune că apelul făcut este incorect. Nu știu ce se întâmplă, nu pot participa la ședință.
Domnul Radu Anton:
Vă rog să resetați începerea audioconferinței pentru că dă un ton de ocupat și nu se înțelege absolut
nimic.
Domnul Costică Macaleți:
Reluăm apelul de la domnul Rusu Gheorghe.
Domnul Rusu Gheorghe? – Prezent
Domnul Rusu Pavel? – Prezent
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Prezent, domnule președinte.
Domnul Știrbu Florin? – Prezent
Domnul Todică Gheorghe?
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Domnul Toma Liviu Constantin? – Bună ziua! Prezent
Domnul Tupiluș Petre? – Bună ziua! Prezent
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Prezent. A fost o problemă tehnică.
Mulțumesc. Reluăm.
Domnul Bursuc Constantin? – Prezent
Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț?
Domnul Isac Constantin? Nu vă mai jucați la telefoane. Domnul Isac Constantin, vă rog.
Doamna Macovei Ada am înțeles că este prezentă. Doamna Macovei? – Bună ziua! Prezent
Doamna Marin Ana? Doamna Marin Ana?
Domnul Olaru Cătălin? – Prezent
Domnul Todică Gheorghe? Domnul Todică Gheorghe?
Numărați, domnule secretar general. Câți sunt prezenți?
Stimați colegi, 27 de consilieri județeni prezenți, 5 colegi probabil nu au răspuns la apel.
Deci 27 de consilieri județeni prezenți.
Ordinea de zi, stimați colegi, 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:
Aprobat „pentru” în unanimitate.
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc frumos, domnule Anton.
- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Ambele proiecte au fost avizate favorabil.
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc, domnule Vâzdoagă.
- comisia învățământ: dl. Marian Sergiu, secretarul comisiei
Domnul Sergiu Marian:
Bună ziua! Ambele proiecte au primit majoritatea de voturi.
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc, domnule profesor!
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- comisia urbanism: nu a avut proiecte spre avizare
Dau citire ordinii de zi, o să facem comentariile necesare, discuțiile necesare, după care vom trece
în bloc cele două proiecte prin vot.
Domnul secretar mă corectează, votăm întâi ordinea de zi.
Domnule secretar general, vă rog să faceți apelul nominal încă o dată.
Mulțumesc, stimați colegi! Poftiți, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc, domnule președinte! Voi face apelul nominal pentru votul ordinii de zi.
Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru”
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez „Pentru”
Domnul Andrieș Valerian? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Anton Radu? – Vot „Pentru” ordinea de zi propusă
Doamna Aramă Daniela? – Vot „Pentru”
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru”
Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga, dacă mă auziți, vă rog să apăsați tasta 0. Da, a intervenit
ceva.
Domnul Birta Dorin? – Votez „Pentru”
Doamna Breșug Cristina? – Vot „Pentru”
Domnul Bursuc Constantin? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Votul este pentru ordinea de zi, nu votăm proiectele, fac această mențiune.
Domnul Bursuc Constantin:
Da, da, da. Vot „pentru” ordinea de zi.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Domnul Gireadă Ionuț, dacă a venit în audioconferință. – „Pentru” ordinea de zi, domnule secretar
Domnul Isac Constantin? Nu s-a conectat încă.
Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru”
Domnul Macaleți Costică? – „Pentru”
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru”
Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” ordinea de zi
Doamna Marin Ana? Nu. Nu s-a conectat incă.
Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru”
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” ordinea de zi
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Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pietraru Florentin? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Rădăuceanu Petre? Domnul Rădăuceanu, dacă mă auziți? S-a întâmplat ceva cu
conexiunea.
Doamna Roman Magda Roxana? Doamna Roman, dacă mă auziți? Nu.
Domnul Rusu Gheorghe? – Vot „Pentru”
Domnul Rusu Pavel? – „Pentru”
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru”
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ordinea de zi
Domnul Todică Gheorghe? - Votez „Pentru”
Domnul Toma Liviu Constantin? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Vot „Pentru”
Mulțumesc! Reiau apelul pentru cei care nu au răspuns la primul apel.
Doamna Bârliga Rodica? Nu.
Domnul Isac Constantin? – Votez „Pentru”
Doamna Marin Ana? Nu.
Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru”
Doamna Roman Magda Roxana? Nu.
Sunt 29 de voturi „pentru” ordinea de zi.
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc, domnule secretar general.
Domnul Radu Anton:
Domnule secretar general, am rugămintea să verificați, sunt ceva telefoane deschise. Se produce o
microfonie și se aude foarte, foarte greu.
Domnul Costică Macaleți:
Da. Am înțeles, domnule consilier.
Voi da citire celor două proiecte, după care o să avem sesiunea de dezbateri și votul pentru cele
două proiecte.
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Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. (Proiect nr. 76 din 21.05.2020)
Sumele prevăzute în proiectul de hotărâre sunt destinate plății stimulentului de risc care se acordă
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati. De asemenea s-a operat o detaliere în
listele de investiții a componentelor aparatului de testare achiziționat cu participarea Consiliului județean.
Repartizarea sumelor pe categorii de cheltuieli este precizată în Raportul de specialitate și a fost detaliată
în anexele la proiectul de hotărâre.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în
administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical
individual. (Proiect nr. 77 din 21.05.2020)
Este necesară o aprobare a prelungirii termenului de închiriere, pentru a da posibilitatea continuării
funcționării cabinetului medical.
Vă rog, dacă aveți intervenții la cele două proiecte? Aștept dezbateri. Vă rog să vă înscrieți întâi.
Radu Anton, doresc intervenție.
Domnul Costică Macaleți:
Mai dorește cineva? Dacă nu, mulțumesc! Domnule consilier Anton, vă rog.
Domnul Radu Anton:
Domnule președinte, referitor la proiectul de rectificare a bugetului, este vorba despre acea sumă de
2,485 milioane, din care 67 de mii de lei – donații și sponsorizări. 405 mii – sume alocate de la bugetul de
stat și 2,013 milioane lei – sume alocate pentru stimulentul de risc de la alte administrații. Înțeleg că
această sumă, de peste 2 milioane de lei este de la Casa de Asigurări de Sănătate și per total, aceste sume,
în mod deosebit, în afară de achiziționarea aparatului PCR, se referă la stimulentul personalului medical.
Întreb și dacă aceste cheltuieli de personal se acordă numai Spitalului Județean sau și celuilalt personal din
structurile medicale sau altele, care este implicat în această acțiune anti COVID? Mulțumesc!
Domnul Costică Macaleți:
Mulțumesc, domnule consilier. Doar pentru Spitalul Județean și pentru subunitățile pe care le are în
structură, în urma unei analize făcută de managerul Spitalului Județean. Dacă mai sunt intervenții?
Domnul Florentin Pietraru:
Domnule președinte, am o singură dorință: am înțeles că avem două aparate PCR, parcă așa știu,
foarte bine că le avem, dar haideți să vedem cum funcționează. DSP-ul să ne facă o informare și să ajungă
la noi atunci când se va putea să o primim, în care să ne spună dacă sunt utile, dacă funcționează, câte
analize fac, dacă analizele respective contribuie la sănătatea cetățenilor. Adică niște date certe. Este posibil,
da?
Domnul Costică Macaleți:
Am înțeles, domnule Pietraru. Veți avea o raportare la ședința ordinară de săptămâna viitoare, pe
data de 27. Ceea ce pot să vă informez eu este că aparatele funcționează, sigur contribuie la starea de
sănătate a populației. Dar veți primi o analiză, câte proceduri sunt pe zi, unde ajung și ce se întâmplă.
Mulțumesc pentru intervenție. Dacă mai sunt intervenții, vă rog frumos.
6

Dacă nu mai sunt intervenții, domnul secretar general va striga din nou catalogul și veți spune
dacă votați „pentru” sau „împotrivă” sau vă „abțineți”. Mulțumesc! Poftiți, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Voi face apelul nominal în vederea votării celor două proiecte de hotărâre.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” ambele proiecte cuprinse în ordinea de zi
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Ambele proiecte primesc votul meu „Pentru”
Domnul Andrieș Valerian? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Anton Radu? – Vot „Pentru” fiecare proiect de pe ordinea de zi
Doamna Aramă Daniela? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Doamna Bârliga Rodica? – Votez „Pentru” ambele proiecte
Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Doamna Breșug Cristina? - Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Bursuc Constantin? – Vot „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Gireadă Ionuț? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Isac Constantin? - Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Ivănescu Victor? - Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Macaleți Costică? - Vot „Pentru” ambele proiecte
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru”
Doamna Marin Ana? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pietraru Florentin? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Doamna Roman Magda Roxana? Doamna Roman? Nu.
Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” ambele proiecte
Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru” ambele proiecte
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Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Todică Gheorghe? Domnul Todică? Nu.
Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Tupiluș Petre? – Votez „Pentru”
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Votez „Pentru” ambele
Reiau strigarea.
Doamna Roman Magda Roxana? Nu răspunde.
Domnul Todică Gheorghe? – Vot „Pentru” ambele proiecte
Mulțumesc! Domnule președinte, în urma centralizării votului constat că au fost exprimate 31 de
voturi „pentru” ambele proiecte de hotărâri.
Domnul Costică Macaleți:
Stimați colegi, rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al județului în
procesul verbal al ședinței. Ședința este înregistrată audio.
Vă mulțumesc pentru participare.
Vă doresc o zi bună!

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

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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