PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 24.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 161 din 18.09.2020

Domnul Dorin Birta:
Bună ziua, stimați colegi! Ați fost convocați astăzi în ultima ședință ordinară a acestui Consiliu
Județean.
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 subsemnatul, vicepreședintele
Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, 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 și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință.
Vă rog, domnule secretar.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Procedez la efectuarea apelului
nominal.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua! Prezent
Domnul Anton Radu? – Prezent. Bună ziua tuturor!
Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Bună ziua! Prezent
Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga Rodica? Nu răspunde.
Domnul Birta Dorin? – Prezent.
Doamna Breșug Cristina? – Bună ziua! Prezent
Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc Constantin? Nu răspunde.
Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde.
Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu răspunde domnul Isac.
Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? Nu răspunde.
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Domnul Macaleți Costică este în delegație. Absent.
Doamna Macovei Ada Alexandrina? Doamna Macovei Ada? Nu răspunde.
Domnul Marian Sergiu? – Bună ziua, tuturor! Prezent
Doamna Marin Ana? - Bună ziua! Prezentă
Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent
Doamna Ada Macovei:
Bună dimineața! Sunt prezentă. Scuze!
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
V-am auzit, doamna Macovei. Vă trec prezentă.
Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnul Olaru Cătălin Cristian? Nu răspunde.
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent
Domnul Pietraru Florentin? Domnul Pietraru Florentin? Nu răspunde domnul Pietraru.
Domnul Pleșca Stelian? – Prezent. Bună ziua!
Domnul Popa Manuel? Domnul Popa Manuel? Nu răspunde.
Domnul Cristian Lazarovici:
Bună dimineața! Prezent.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc, domnule Lazarovici. Vă trec prezent.
Domnul Rădăuceanu Petre? Domnul Rădăuceanu Petre? Nu răspunde.
Doamna Roman Magda Roxana? – Bună ziua! Prezent
Domnul Rusu Gheorghe? – Prezent. Bună dimineața!
Domnul Rusu Pavel? – Bună ziua! Prezent
Doamna Sandu Otiliea? – Bună ziua! Prezentă
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Bună ziua! Prezentă
Domnul Știrbu Florin? Domnul Știrbu Florin? Nu răspunde.
Domnul Todică Gheorghe? Domnul Todică Gheorghe? Nu răspunde.
Domnul Manuel Popa:
Prezent.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Domnule Popa, v-am auzit. Vă trec prezent.
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Domnul Cătălin Olaru:
Prezent.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da, domnule Olaru, v-am auzit. Vă trec prezent.
Domnul Toma Liviu Constantin este în concediu de odihnă. A anunțat că nu participă.
Domnul Tupiluș Petre? – Bună ziua! Prezent
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Prezent. Bună ziua!
Reiau apelul nominal.
Doamna Bârliga Rodica? Nu răspunde.
Domnul Bursuc Constantin? Nu răspunde.
Domnul Gireadă Ionuț?
Domnul Isac Constantin?
Domnul Pietraru Florentin?
Domnul Rădăuceanu Petre?
Domnul Știrbu Florin? – Bună ziua! Prezent. Mă scuzați pentru întârziere.
Domnul Todică Gheorghe?
Doamna Rodica Bârliga:
Prezent.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da, doamna Bârliga, v-am auzit, vă trec prezentă.
Domnule vicepreședinte, din 33 consilieri judeţeni convocaţi, sunt prezenţi 25 de consilieri
județeni. Avem cvorum pentru desfășurarea ședinței.
Domnul Gheorghe Todică:
Și eu sunt prezent. Mulțumesc.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da. Deci 26 de consilieri județeni prezenți.
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc, domnule secretar.
Stimați colegi, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 8 proiecte de
hotărâri, precum și procesele verbale al şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din 27 august 2020
și 17 septembrie 2020.
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Rog președinții comisiilor de specialitate să precizeze dacă proiectele au fost avizate,
favorabil sau nefavorabil:
- comisia juridică: dl. Anton Radu
Domnul Radu Anton:
Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, domnule vicepreședinte! La comisia juridică au fost 6
proiecte de hotărâre. La unele au fost observații ce au fost comunicate direct domnului secretar
general al județului pentru corectare a unora dintre ele. Și o nelămurire referitoare la proiectul de
hotărâre cu proiectul Botoșani – Hliboca, se propune o creștere cu 25.000 de euro a valorii investiției
la terenul de sport de acolo. Nu se spune nicăieri care este motivul acestei creșteri. Rog o explicație.
În rest au fost avizate favorabil.
Domnul Dorin Birta:
Sigur. Mulțumesc tare mult. Corecturile s-au făcut, mulțumim pentru atenția acordată
materialelor. În ceea ce privește proiectul cu Hliboca, cunoașteți procedurile în proiectele
transfrontaliere, problemele avute la granițe și conflictele pe care le cunoașteți, aici s-au modificat
prețurile, din 2018 până în 2020 au intervenit modificări de prețuri, atât la materialele de construcție,
cât și la manoperă. În 2018 a fost o valoare estimată, fără a fi nevoie de un studiu de fezabilitate. Un
studiu de prefezabilitate, cum ar veni. În momentul în care s-a făcut studiul de fezabilitate pentru
această investiție, cunoașteți prea bine, modificările legislative au dus la această creștere de 25.314
euro. Din acest motiv s-a ajuns la modificarea respectivă.
Domnul Radu Anton:
Dacă mă auziți, rugămintea este să fie consemnată în proiectul de hotărâre destinația acestei
sume de bani. Nu doar pusă la cheltuieli neeligibile. Consider că așa era normal.
Domnul Dorin Birta:
Obligatoriu. Această sumă reiese clar din studiul de fezabilitate. Aveți la mapă. Nu am puso noi. Vreți să punem în proiect de hotărâre modificările legislative și modificările de prețuri la
materialele de construcții sau manoperă? Nu. Nu avem cum să trecem. În proiectul de hotărâre nu se
trec asemenea lucruri. În proiectul de hotărâre care a fost aprobat în 2018, s-a spus, este o valoare
estimată pentru acest proiect. În momentul în care s-a dat hotărârea nu a fost necesar un studiu de
fezabilitate. În acel moment. După aceea s-a făcut studiu de fezabilitate și s-a venit cu suma reală.
Și proiectele prin PNDL și toate proiectele pe care le-am avut prin diferite finanțări, au suferit
modificări.
Domnul Radu Anton:
Domnule vicepreședinte, răspunsul dumneavoastră nu este lămuritor. Eu am cerut o
explicație, prin care să fie trecută în proiectul de hotărâre destinația acestei sume de bani și nimic mai
mult.
Domnul Dorin Birta:
Destinația a fost trecută.
Domnul Radu Anton:
Nu este trecută.
Domnul Dorin Birta:
Sumele neeligibile au rezultat în urma studiului de fezabilitate. Suma alocată pe acest proiect
transfrontalier este fixă. Diferența de la suma alocată până la suma reală a obiectivului respectiv
trebuie suportată de către Consiliul Județean. Așa s-a procedat și în cazul proiectelor prin PNDL sau
cu altă finanțare. Este foarte explicit.
Vă mulțumesc și trecem mai departe.
- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe
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Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Aviz favorabil pentru toate cele 8 proiecte de pe ordinea de zi.
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc frumos, domnule consilier.
- comisia învățământ: dna Bârliga Rodica
Doamna Rodica Bârliga:
Aviz favorabil.
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc foarte mult.
- comisia urbanism: dl Olaru Cătălin-Cristian
Domnul Cătălin Olaru:
Bună ziua. Aviz favorabil pentru toate proiectele.
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc, domnule consilier.
Ținând cont de avizele favorabile, supun la vot ordinea de zi. Domnul secretar general al
județului va efectua apelul nominal pentru acest vot.
Domnule secretar, vă rog.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna Abăcioaei Rodica? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Anton Radu? – „Pentru”
Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Votez „Pentru” ordinea de zi
Doamna Bârliga Rodica? – Vot „Pentru”
Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Breșug Cristina? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Bursuc Constantin, dacă s-a conectat? Nu.
Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Isac Constantin? Nu.
Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? – Vot „Pentru”
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Marin Ana? – Vot „Pentru” ordinea de zi
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Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru”
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pietraru Florentin? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” ordinea de zi
Domnul Popa Manuel? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Roman Magda Roxana? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Rusu Gheorghe? – Vot „Pentru”
Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Sandu Otiliea? - Vot „Pentru” ordinea de zi
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ordinea de zi
Domnul Todică Gheorghe? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Tupiluș Petre? – Vot „Pentru” ordinea de zi
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Vot „Pentru”
Domnule vicepreședinte, ordinea de zi a fost votată în unanimitate. (29 voturi „pentru”)
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc, domnule secretar.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Interpelări.
Dacă sunt, vă rog.
Vă rog, doamna consilier.
Doamna Mirela Saucă:
Bună ziua, dragi colegi! Eu sunt mai sentimentală, de obicei când se încheie o etapă din viața
mea obișnuiesc să îmi fac o analiză, să mă uit în urmă, ce am făcut, ce n-am făcut, ce ar fi trebuit să
fac, așa încât astăzi, la ultima noastră întâlnire în calitatea noastră de consilieri județeni, fie ea și
telefonică, vreau să vă spun că mă încearcă două sentimente: unul de mâhnire pentru că au fost patru
ani aproape pierduți, dar totuși unul de optimism și de speranță că viitorii patru vor face diferența.
Urez succes tuturor colegilor candidați, fie ca cei mai buni să câștige această bătălie
electorală! Multă sănătate și să ne întâlnim cu bine în viitorul consiliu județean! La revedere!
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc tare mult, doamna consilier! Aceleași sentimente și din partea mea pentru
dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule Anton!
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Domnul Radu Anton:
Stimați colegi, pentru a ne păstra același spirit de sfârșit de etapă, urez tuturor sănătate,
mulțumiri și dacă am fost insistent uneori cred că așa este normal, ca documentele să fie însușite și
studiate cu atenție iar votarea lor să vizeze mai-binele botoșănenilor. Nu aș fi vrut să intervin astăzi,
am plecat de la răspunsul interpelării solicitat de domnul Pătrăuceanu, când am văzut că mi s-au pus
pe mail toată biblioteca pe patru ani a societății Nova Apaserv. Este sentimentul de totală neacceptare
a acestui stil de răspuns, este modul cum Consiliul de Administrație de la Nova Apaserv, conducerea
societății, răspunde solicitărilor Consiliului Județean. Dar arată și tratamentul cu lipsă de răspundere
a conducerii executive a Consiliului Județean față de acest operator și în definitiv, față de problemele
pe linia alimentării cu apă a botoșănenilor.
Dragi colegi, cred că această situație de la operatorul regional de apă va fi analizată mult mai
serios de următorul Consiliu Județean și vor fi adoptate o atitudine, un stil de muncă și o
responsabilitate pentru botoșănenii noștri.
Eu vă mulțumesc, vă doresc tuturor sănătate, să ne vedem sănătoși și am o urare pe care o
spun individual amicilor, prietenilor și cunoștințelor: să trăiți, să fiți sănătoși, să aveți gust, să aveți
miros!
Domnul Dorin Birta:
Mulțumim, domnule Anton! Este bună. Vă mulțumesc tare mult! Sănătate și dumneavoastră,
familiei și la toți cei dragi! Dacă mai sunt intervenții? Da, domnule Pătrăuceanu.
Domnul Constantin Pătrăuceanu:
Bună ziua vreau să le spun și eu tuturor colegilor! În primul rând vreau să mulțumesc celor
de la Consiliul Județean pentru efortul depus în ceea ce privește auditul de la Nova Apaserv și vreau
totodată să le mulțumesc colegilor, să le urez mult succes și multă sănătate! Mulțumesc mult!
Domnul Sergiu Marian:
Domnule vicepreședinte, solicit o interpelare.
Domnul Dorin Birta:
Vă rog!
Domnul Sergiu Marian:
Bună ziua, stimați colegi! Vă vorbesc în calitate de secretar al Comisiei nr. 3 – Învățământ,
iar cuvintele mele nu vor fi de rămas-bun, ci de dezamăgire deoarece de două ori am făcut interpelări
pentru a achiziționa tablete sau laptopuri, ceea ce nu s-a întâmplat. Suntem în situația de a asculta tot
felul de activități medicale, școlare, educative. Cred că suntem singurul județ din arealul României în
care vorbim pe telefon, pe telefoanele noastre, pe calculatoarele noastre, pe laptopurile noastre, în
condițiile în care Consiliul Județean, timp de patru ani de zile nu a putut achiziționa pentru consilierii
județeni un mijloc modern de comunicare.
Ca interpelare, rugămintea mea către secretariatul județului, către viitorul executiv și vă rog
să consemnați, ca în viitorul mandat, consilierii județeni să aibă un mijloc de informare modern, nu
cu ajutorul STS-ului, cu ajutorul a nu știu cărui telefon privat sau particular. Să aibă un mijloc pentru
buna desfășurare și comunicare a ședințelor de comisii și a ședințelor de plen. Asta este rugămintea
mea. Nu a fost un moft.
Eu am rugămintea, încă o dată domnule secretar, domnule vicepreședinte, a se consemna ca
imediat ce se depune jurământul, consilierii județeni să aibă mijloace moderne, nu improvizate sau
particulare, private, ale dumnealor.
Domnul Dorin Birta:
Da, domnule consilier. Eu am susținut tot timpul această procedură, de a achiziționa pentru
toți consilierii tablete sau laptopuri, am făcut și propunere de achiziție, am făcut și propunere de model
aproximativ, ce avem noi nevoie, să avem și pachetul Office să putem modifica documentele, să
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putem da un aviz dar după cum știți, această metodă nu a fost agreată de toată lumea. Probabil că va
fi primul lucru pe care îl va face noua conducere în mandatul viitor. Cu siguranță.
Domnul Sergiu Marian:
Domnule vicepreședinte, eu vă vorbesc de pe telefonul meu, de pe mijlocul meu de
comunicare.
Domnul Dorin Birta:
Și eu la fel.
Domnul Sergiu Marian:
În condițiile în care Consiliul Județean are capacitatea și puterea de a avea un mijloc modern,
nu ca în secolul XVIII. Mulțumesc frumos și doresc tuturor colegilor și împliniri!
Domnul Dorin Birta:
Mulțumim, domnule consilier. Dacă mai sunt interpelări?
Dacă nu, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni,
Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din
subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 120 din 10.09.2020)
Principalele modificări și completări constau în introducerea unor prevederi preluate din
regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificarea modalității de
numire a directorului, conform Codului administrativ, și reformularea articolului referitor la
programul de lucru al unității.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri
județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie octombrie 2020. (Proiect nr. 122 din 15.09.2020)
Începând cu anul 2020 s-a modificat procedura de evaluare a secretarului general al județului.
Deoarece mandatul evaluatorilor încetează înainte de sfârșitul anului calendaristic, se procedează la
o evaluare parțială. În acest sens este necesar a se constitui o comisie formată din președintele
consiliului județean și doi consilieri județeni. Propunerile mele pentru această evaluare sunt domnul
consilier Vâzdoagă Gheorghe din partea grupului PSD și domnul Anton Radu din partea grupului
PNL. Dacă sunteți de acord cu această propunere.
Dacă nu sunt obiecțiuni la cele două propuneri, vă rog să o votăm în bloc, cu celelalte puncte
de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind
asigurarea, în continuare, a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul
Botoșani, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020. (Proiect nr. 123 din 16.09.2020)
După cum știți, Consiliul Județean a fost integrat în plata a 50% din transportul elevilor,
proiectul a fost întocmit pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la asigurarea
transportului gratuit a elevilor care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu. Decontarea
sumelor care revin consiliului județean, în procent de 50%, se va face conform prevederilor cuprinse
în normele metodologice aprobate în acest sens prin hotărâre a Guvernului.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în
proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”. (Proiect nr. 124 din
17.09.2020)
Proiectul va fi derulat de Municipiul Botoșani în parteneriat cu DGASPC Botoșani și are în
vedere asigurarea unor servicii social-medicale, printr-un centru comunitar integrat, pentru 840 de
persoane marginalizate. Contribuția financiară a DGASPC este de 5.325,20 lei.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Botoșani nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului
„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești,
Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională RădăuțiPrut cu Republica Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani. (Proiect nr.
125 din 17.09.2020)
Modificările s-au făcut ca urmare a unor observații transmise de ADR Nord Est și se referă la
lungimea totală a sectorului de drum și la descrierea acestuia pe poziții kilometrice.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului
Județean Botoșani nr.181 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională
transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina) - BEDUN” și a
cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 126 din 17.09.2020)
Creșterea valorii totale a proiectului și a valorii cheltuielilor neeligibile este urmarea aprobării
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului „Teren de sport multifuncțional” de la Școala Specială
„Ion Pillat” Dorohoi. El fiind făcut, conform procedurilor, după suma estimată în hotărârea de consiliu
județean.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite
bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de
investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 127 din 18.09.2020)
Rectificarea are în vedere virări de credite între capitole și modificarea programului de
investiții. Detaliile au fost prezentate în Referatul de aprobare și Raportul de specialitate.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani,
serviciilor sociale care funcționează în cadrul acesteia. (Proiect nr. 128 din 18.09.2020)
Aprobarea regulamentelor actualizate a fost necesară ca urmare a modificărilor intervenite în
organigrama și statul de funcții, precum și a unor modificări legilative.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului
Judeţean Botoşani din data de 27 august 2020 și 17 septembrie 2020.
Dacă sunt dezbateri la proiectele prezentate, vă rog. Dacă nu sunt vă mulțumesc.
Trecem la procedura de vot. Vă propun să votăm proiectele înscrise la punctele 2-9 de pe
ordinea de zi și procesele-verbale ale ședințelor anterioare.
Consilierul județean care își va auzi numele va preciza dacă votează „pentru” toate punctele
înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesul-verbal, sau va preciza proiectul pentru care votează
„împotrivă”, se abține ori nu participă la vot.
Se va efectua apelul nominal și se va anunța rezultatul votului.
Domnule secretar, vă rog.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Încep apelul nominal.
Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” toate proiectele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv procesele verbale
Doamna Andrei Cristina Andreea? – Vot „Pentru” procesele verbale, pentru proiectele de pe
ordinea de zi, inclusiv procesele verbale
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Domnul Anton Radu? – Nu particip la vot la propunerea privind comisia de evaluare a
domniei voastre, vot „împotrivă” la proiectul de hotărâre privind creșterea cheltuielilor pentru
proiectul cu terenul de sport, terenul multifuncțional de la „Ion Pillat”, la toate celelalte vot
„Pentru”, inclusiv procesele verbale
Doamna Aramă Daniela? – Votez „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi inclusiv procesele
verbale
Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Votez „Pentru” la toate proiectele de pe ordinea de zi,
inclusiv procesele verbale
Doamna Bârliga Rodica? – Votez „Pentru” toate proiectele înscrise pe ordinea de zi și
procesele verbale
Domnul Birta Dorin? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Doamna Breșug Cristina? – Vot „Pentru” procesele verbale, pentru proiectele de pe ordinea
de zi, inclusiv procesele verbale
Domnul Bursuc Constantin? Nu răspunde.
Domnul Gireadă Ionuț? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele
verbale
Domnul Isac Constantin?
Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? - Vot „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi
Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, plus
procesele verbale
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de
zi, inclusiv procesele verbale
Domnul Pietraru Florentin? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
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Domnul Popa Manuel? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele
verbale
Doamna Roman Magda Roxana? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Domnul Rusu Gheorghe? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele
verbale și vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul mandatului!
Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Doamna Sandu Otiliea? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și
procesele verbale
Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Domnul Todică Gheorghe? - Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
procesele verbale
Domnul Tupiluș Petre? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele
verbale
Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Nu particip la vot la Proiectul 122, în rest, vot favorabil toate
celelalte proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv procesele verbale. Am o nedumerire, domnule secretar:
probabil că pentru comisia de evaluare există o tematică, există o procedură, ne-o puneți
dumneavoastră la dispoziție?
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da. Pasul următor este emiterea unei dispoziții prin care se constituie această comisie din care
va face parte și domnul președinte al Consiliului Județean și îm momentul acela, o dată cu
comunicarea dispoziției, vă comunicăm și o procedură care a fost adoptată în acest sens.
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Mulțumesc!
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Cu plăcere! Domnule vicepreședinte, toate proiectele de hotărâri au întrunit numărul de voturi
pentru a fi adoptate.
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc, domnule secretar!
Stimați colegi, dragi prieteni, așa ca la sfârșit de mandat, vreau să vă spun și eu câteva cuvinte.
Am să încep prin a vă mulțumi pentru seriozitate și pentru colaborarea pe care am avut-o în acești
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patru ani, pentru seriozitatea cu care ați tratat toate proiectele și toate problemele care au apărut în
cadrul Consiliului Județean! Consider că toate interpelările care au fost făcute atât de către colegii
Partidului Național Liberal, cât și de către colegii Partidului Social Democrat, au fost constructive, le
consider binevenite și așa se întâmplă într-o democrație consolidată. Trebuie să fim atenți și la cei
care la un moment dat „ne trag de urechi” și ne avertizează pentru bunul mers al lucrurilor la instituția
Consiliului Județean, în beneficiul cetățenilor acestui județ.
Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru colaborarea de care am avut parte, vă doresc multă
sănătate, să aveți parte de tot ce e mai frumos în viață și să ne vedem cu unii dintre dumneavoastră și
în mandatul viitor! Vă asigur că voi fi același om simplu, deschis la colaborare, deschis la propuneri
care duc până la urmă la bunăstarea și la binele acestui județ.
Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi minunată și fiecare cum și-a ales drumul în
continuare, să îl călăuzească Dumnezeu și să aveți parte numai de bine!
Vă mulțumesc încă o dată pentru toată colaborarea din acești patru ani!
Domnul secretar mai are o intervenție, dacă ne permiteți. Vă mulțumesc!
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Voiam să vă adresez o rugăminte. Așa cum știți, la sfârșitul mandatului este obligatorie
depunerea declarațiilor de avere și de interese, trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la
încetarea mandatului. Încetarea mandatului are loc la data constituirii noului consiliu. Deocamdată
această dată este incertă, nu o pot anunța, dar cu siguranță va fi făcută publică. Din acel moment în
care vor depune jurămintele noii consilieri județeni aleși, încetează mandatul dumneavoastră și curge
un termen de 30 de zile pentru a depune acele declarații de avere și de interese.
Totodată aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea depusă, pentru colaborarea
dumneavoastră și să vă doresc mult succes și sănătate!
Mulțumesc frumos!
Domnul Dorin Birta:
Stimați colegi, dacă mai sunt intervenții, vă rog.
Domnul Gheorghe Vâzdoagă:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți și mie doar câteva cuvinte! Eu vreau doar să
mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că în cei patru ani au ținut o ștachetă sus, că nu au dus în
derizoriu activitatea unui Consiliu Județean de dragul unor principii politice. De altfel, părerea mea
este că în Consiliul Județean nu trebuie să se facă politică. În Consiliul Județean, ca și în consiliile
locale, trebuie să se facă administrație.
Mulțumesc tare mult pentru tot! Îmi sunteți toți foarte dragi, vă respect pe toți și vă urez
tuturor, indiferent de drumul pe care veți merge, sănătate, noroc și bucurii!
Să ne vedem cu bine!
Domnul Dorin Birta:
Mulțumesc, domnule consilier!
Doamna Rodica Abăcioaei:
Domnule vicepreședinte, aș dori să spun și eu câteva cuvinte.
Domnul Dorin Birta:
Vă rog, doamna Abăcioaei.
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Doamna Rodica Abăcioaei:
Domnule vicepreședinte și stimați colegi, a fost o onoare pentru mine să fac parte din Consiliul
Județean Botoșani în acest mandat. A fost o perioadă de acumulări dar și de mari dezamăgiri. Vreau
să spun că după o intervenție de patru ani consecutivi pentru alimentarea cu apă a orașului Flămânzi,
la ora aceasta și în stare de urgență și în stare de pandemie, flămânzenii tot nu au apă. Sunt profund
dezamăgită că toate intervențiile mele au fost tratate cu superficialitate iar flămânzenii și nu doar ei,
ci și localitățile conectate la conducta Botoșani – Flămânzi, continuă să sufere. De aceea susțin
intervenția domnului Radu Anton că trebuie regândit managementul societății Nova Apaserv și să
tratăm cu mult mai multă responsabilitate necesitățile vitale ale oamenilor. Pentru că antevorbitorul
meu a spus că în Consiliul Județean nu se face politică, se face treabă, ori eu tind să cred că
flămânzenii au fost taxați politic.
Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră succes în parcursul
viitor ales. Mulțumesc!
Domnul Dorin Birta:
Vă mulțumesc, doamna consilier! Țin să fac o mică precizare: conducta respectivă a fost
construită doar pentru orașul Flămânzi. Deci în momentul în care s-au dat avizele pentru racordările
care s-au făcut după, atunci s-a greșit, din punctul meu de vedere. Mai sunt și alte aspecte.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Cu tot respectul, nu putem merge la nesfârșit pe baza unei povești și să nu găsim soluții. De
asta ne adunăm, să găsim soluții, domnule vicepreședinte.
Domnul Dorin Birta:
Știu. Tocmai cu asta vreau să închid, cred că doar împreună, toți consilierii județeni, putem
rezolva această problemă.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Și cu conducerea de la Nova Apaserv, care trebuie să-și asume faptul că oamenii suferă.
Domnul Dorin Birta:
Absolut. Eu am cerut, după cum știți, de mult timp, a doua conductă spre Flămânzi și măcar
un apometru pus la ieșirea spre Flămânzi.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Există soluții care trebuie gândite.
Domnul Dorin Birta:
Da. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere.
Domnul Dorin Birta:
Dacă mai sunt intervenții?
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Dacă nu, stimați colegi, încă o dată vă doresc tot binele din lume, multă sănătate, Dumnezeu
să vă aibă în pază, să ne vedem sănătoși cu cei care vor urma drumul Consiliului Județean în mandatul
viitor.
Multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră și o zi bună!

Situația voturilor în urma centralizării
Hotărârea nr. 120 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și
Unității de Asistență Medico-Socială Suharău din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în
forma propusă de iniţiator cu 29 voturi „pentru”.
Hotărârea nr. 121 privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului
Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie - octombrie 2020, în forma
propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. (domnul Radu Anton și domnul Gheorghe Vâzdoagă nu
au participat la vot)
Hotărârea nr. 122 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botosani, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi
„pentru”.
Hotărârea nr. 123 privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și
operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi
„pentru”.
Hotărârea nr. 124 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 117 din 27.08.2020 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii
rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca,
Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională RădăuțiPrut cu Republica Moldova”
asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi
„pentru”.
Hotărârea nr. 125 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.181 din
31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între Județul
Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina) - BEDUN” și a cheltuielilor legate de proiect, în
forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”.
Hotărârea nr. 126 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele
bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul
2020, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi „pentru”.
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Hotărârea nr. 127 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, serviciilor sociale care
funcționează în cadrul acesteia, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi „pentru”.

VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Întocmit,
Inspector,
Marilena MIRON
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