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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.03.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 65 din 27.03.2020 

 

 

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

va desfășura prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. 

 

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. 

Urmează apelul nominal. Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Bună ziua, domnule președinte! Voi proceda la apelul nominal, vă rog ca în momentul în care vă 

auziți numele să apăsați tasta 0 pentru a porni microfonul și să răspundeți „prezent”. 

 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Prezent 

Domnul Andrieș Valerian? Vom reveni la sfârșitul listei. 

Doamna Andrioaie Mariana? – Prezent 

Domnul Anton Radu? – Prezent, am onoarea să vă salut! 

Doamna Aramă Daniela? – Prezent 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Prezent 

Doamna Bârliga Rodica? – Prezent 

Domnul Birta Dorin? – Prezent 

Doamna Breșug Cristina? Vom reveni la sfârșitul listei. 

Domnul Bursuc Constantin?  

Domnul Gireadă Ionuț? – Prezent 

Domnul Isac Constantin? – Prezent 

Domnul Ivănescu Victor? – Prezent 

Domnul președinte este prezent. 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Bună ziua! Prezentă 

Domnul Marian Sergiu? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Marin Ana? – Prezentă 

Domnul Nazare Gheorghe? – Prezent 
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Domnul Olaru Cătălin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pătrăuceanu Constantin? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pietraru Florentin? – Prezent. Bună ziua! 

Domnul Pleșca Stelian? – Prezent 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Roman Magda Roxana? – Prezent 

Domnul Rusu Gheorghe? – Prezent 

Domnul Rusu Pavel? – Prezent 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Prezent 

Domnul Știrbu Florin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Todică Gheorghe? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Prezent 

Domnul Tupiluș Petre? – Prezent 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Prezent 

 

Mulțumesc! Reiau: 

Domnul Andrieș Valerian, dacă între timp s-a conectat? – Prezent 

Doamna Breșug Cristina? Doamna Breșug, dacă sunteți, apăsați tasta 0 pentru pornirea 

microfonului. 

Domnul Bursuc Constantin?  

Rog pe doamna Breșug și pe domnul Bursuc dacă mă aud, să încerce să se conecteze prin 

activarea microfonului. 

Nu reușesc. 

 

Constat că este întrunit cvorumul de ședință, avem cel puțin 17 consilieri în audioconferință. 

Deocamdată nu a răspuns la apel doamna Breșug Cristina și domnul Bursuc Constantin. În rest, membrii 

consiliului sunt prezenți. 

 

Din 33 de consilieri județeni, 31 au răspuns la apelul nominal.  

Avem întrunit cvorumul de ședință.  

Domnule președinte, putem ține ședința. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, vă supun aprobării Ordinea de zi care v-a fost transmisă  cuprinde un număr de 2 

proiecte de hotărâri, respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani; 

- Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în bugetul propriu județean, 

bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și Programul 

obiectivelor de investiții pe anul 2020. 

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

sau nefavorabil: 

- comisia învățământ: Andrioaie Mariana 
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Doamna Andrioaie Mariana: 

Aviz favorabil. 

Domnul Costică Macaleți: 

 Mulțumesc frumos! 

- comisia juridică: Anton Radu  

 

Domnul Anton Radu: 

Aviz favorabil transmis și prin e-mail și prin Whatsapp. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Da. Am primit, domnule consilier, mulțumesc frumos! 

- comisia economică: Vâzdoagă Gheorghe 

 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe: 

Aviz favorabil, 9 voturi „pentru” 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule Vâzdoagă. 

- comisia urbanism: Olaru Cătălin-Cristian 

  

 Domnul Olaru Cătălin-Cristian: 

 Aviz favorabil la ambele proiecte. 

 

 Domnul Costică Macaleți: 

 Mulțumesc frumos, domnule Cătălin. 

 

Supun la vot ordinea de zi. Voi face apelul nominal. Domnul secretar general va face apel 

nominal în care vă exprimați „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”. 

Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă rog când vă auziți numele să spuneți dacă sunteți 

„pentru”, „împotrivă” sau „vă abțineți” de la votarea ordinii de zi. 

 

Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru” 

Domnul Andrieș Valerian? - „Pentru” 

Doamna Andrioaie Mariana? – „Pentru” 

Domnul Anton Radu? – „Pentru” 

Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” 

Doamna Bârliga Rodica? – „Pentru” 
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Domnul Birta Dorin? – „Pentru” 

Doamna Breșug Cristina? - „Pentru” 

Domnul Bursuc Constantin? Domnule Bursuc, dacă ați ajuns vă rog să votați. Nu reușesc. 

Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – „Pentru” 

Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru” 

Domnul președinte? - „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru” 

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” 

Doamna Marin Ana? – „Pentru” 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Olaru Cătălin? – „Pentru” 

Domnul Pătrăuceanu Constantin? - „Pentru” 

Domnul Pietraru Florentin? – „Pentru” 

Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” 

Domnul Rădăuceanu Petre? – „Pentru” 

Doamna Roman Magda Roxana? Doamna Roman? Voi mai striga o dată la sfărșit.  

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru” 

Domnul Știrbu Florin? – „Pentru” 

Domnul Todică Gheorghe? - „Pentru” 

Domnul Toma Liviu Constantin? – „Pentru” 

Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru” 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – „Pentru” 

 

Mulțumesc! 

Voi striga din nou. 

Domnul Bursuc Constantin, dacă între timp a venit? Domnul Bursuc? Nu.  

Domna Roman Magda? Doamna roman, v-ați deconectat? Mă auziți? Nu răspunde. 

 

Deci avem majoritatea cerută pentru aprobarea Ordinii de zi.  

Domnule președinte, Ordinea de zi a fost aprobată. (31 voturi „pentru”, este prezentă și doamna 

Breșug Cristina) 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, stimați colegi! Mulțumesc, domnule secretar general! 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani, pentru a putea ține acestă ședință. 

Domnule secretar general, aveți cuvântul. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte! Proiectul de hotărâre l-ați văzut, a fost redactat pentru a da 

posibilitatea ca aceste ședințe să se țină prin mijloace electronice de comunicare. Mijlocul tehnic 

identificat îl reprezintă sistemul de audioconferință. 

Dacă sunteți de acord și nu sunt intervenții, urmează să supunem la vot acest Proiect de hotărâre. 

Dacă sunt intervenții vă puteți înscrie la cuvânt. Mulțumesc! 

 

Domnul Radu Anton. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Poftiți, domnule consilier. 

 

Domnul Radu Anton: 

Domnule președinte, stimați colegi, aceasta este cea mai modestă formă de a ține ședința de 

Consiliu Județean, utilizând acest mod de comunicare. Vreau să vă spun că în acest moment elevii țin 

videoconferințe și lecții prin care își desfășoară procesul de învățământ.  

Este jenant că noi, la Consiliul Județean nu găsim o asemenea modalitate. Desigur, au fost 

discuții de tot felul, cu acele tablete, dar cred că putem să îmbunătățim acest mod de desfășurare a 

ședințelor, în mod electronic și de la distanță. Cred că mai trebuie căutate soluții. Vedeți ce se întâmplă 

pentru că nu toți oamenii sunt obișnuiți și se înregistrează foarte multe probleme.  

Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu vă mulțumesc, domnule consilier! Ideal ar fi fost să cumpărăm tablete, dar acum cred că nu 

este cazul să facem acest gest. Mai bine dăm banii pentru spital sau în altă parte, unde este nevoie. Dar 

ideea de a cumpăra tablete rămâne în picioare și probabil după ce trece această problemă delicată vom 

recurge la achiziția de tablete.  

Mulțumesc tare mult!  

Dacă mai sunt intervenții? 

Domnule secretar general, vă rog să faceți apelul și votul. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Voi proceda din nou la apelul nominal. Vă rog, când vă auziți numele să votați. Voi înregistra 

votul dumneavoastră.  

 

Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru” 

Domnul Andrieș Valerian? - „Pentru” 

Doamna Andrioaie Mariana? – „Pentru” 

Domnul Anton Radu? – „Pentru” 

Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” 
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Doamna Bârliga Rodica? – „Pentru” 

Domnul Birta Dorin? – „Pentru” 

Doamna Breșug Cristina? - „Pentru” 

Domnul Bursuc Constantin? Domnule Bursuc, dacă între timp ați intrat în audioconferință? Nu. 

Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – „Pentru” 

Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru” 

Domnul președinte? - „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru” 

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” 

Doamna Marin Ana? – „Pentru” 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru” 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - „Pentru” 

Domnul Pietraru Florentin? – „Pentru” 

Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” 

Domnul Rădăuceanu Petre? – „Pentru” 

Doamna Roman Magda Roxana? – „Pentru” 

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru” 

Domnul Știrbu Florin? – „Pentru” 

Domnul Todică Gheorghe? - „Pentru” 

Domnul Toma Liviu Constantin? – „Pentru” 

Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru” 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – „Pentru” 

 

Domnule președinte, cu unanimitate de voturi Hotărârea a fost aprobată. (32 voturi „pentru”) 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, stimați colegi! 

 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor 

intervenite în bugetul propriu județean, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. 

Stimați colegi, această modificare de buget o facem pentru că săptămâna viitoare va apărea 

aparatul de testare și trebuie să cofinanțăm achiziția acestui aparat. La fel, pentru săptămâna viitoare 

vom avea un vot pentru partea de ventilatoare.  

Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Încep procedura de vot pentru Proiectul privind validarea modificărilor intervenite în buget. 
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Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru” 

Domnul Andrieș Valerian? - „Pentru” 

Doamna Andrioaie Mariana? – „Pentru” 

Domnul Anton Radu?  

 

Domnul Radu Anton: 

Domnule secretar general, pentru că nu s-a mai dat cuvântul pentru observații, votul meu este 

„pentru”, dar mă simt nevoit să fac niște observații.  

Legat de aceste acțiuni pentru prevenirea contaminării cu COVID-19, în primul rând Consiliul 

Județean cred că ar trebui să adopte o atitudine mult mai serioasă privind comunicarea publică, cu 

acțiunile pe care le desfășoară în această pandemie de gripă. Pentru că la cunoștința publicului nu ajung 

informațiile despre preocupările Consiliului Județean. Și aici aș vrea să atrag atenția în mod deosebit 

asupra obligației, mai ales în stare de urgență, privind funcționarea utilităților publice. Acești operatori 

regionali, cărora trebuie să le acordăm o atenție deosebită, pentru ca utilitățile să fie asigurate 

permanent. O întrerupere a apei, a agentului termic și nu mai vorbim de energia electrică, creează mari 

probleme în astfel de situații.  

Din acest punct de vedere, la operatorul Nova Apaserv cum se face protecția personalului și 

asigurarea securității obiectivelor de acolo? Ar fi o mare problemă să fie perturbată funcționarea lor. De 

aceea, probabil o să discutăm la ședința următoare despre mandatul reprezentantului nostru în Adunarea 

Generală a Acționarilor la acest operator, ultimele discuții pe care le-am avut cu cei de la operator, sunt 

mari probleme. Pentru că am constatat că reprezentantul nostru acolo, pentru unele acțiuni are mandat, 

pentru altele nu. Ce înseamnă asta? Că el își exprimă păreri personale, acolo? Inclusiv de execuție a 

contractelor de mandat și toate celelalte. Probabil, ca să nu ocup timpul acum, dacă e nevoie, discutăm și 

în mod direct.  

Rețin atenția asupra situației de la cabinetul stomatologic de la spital. Potrivit ordonanței militare 

s-au închis toate cabinetele stomatologice și oamenii pot apela doar dacă au legatura telefonică cu 

medicul respectiv. În rest, toate persoanele merg la acel cabinet stomatologic care funcționează cu doi 

medici, nu este în regim de tură permanentă de 24 de ore și un singur asistent medical. Este o mare 

problemă cu accesul personalului acolo pentru că vin din toate zonele, cu declarații, fără declarații, și se 

creează un posibil focar de contaminare. 

Rog împreună cu DSP-ul și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să fie luate măsuri 

pentru a asigura o activitate permanentă acolo, în condiții de securitate împotriva contaminării.  

La fel, Consiliul Județean este responsabil de sănătatea tuturor botoșănenilor și în afară de 

medicii din spital și ceilalți medici de familie sunt la fel, în prima linie și stau extrem, extrem de prost în 

privința regulilor și echipamentelor de protecție. Rog în acest sens, împreună cu Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență să fie făcute informări pentru populație și prin mijloacele media celelalte: 

presă, presă online. Astfel încât botoșănenii să nu se simtă lăsați de izbeliște. 

Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, am o scurtă intervenție legată de Nova Apaserv. Pentru paza la obiectivele 

stațiilor Bucecea și Cătămărăști s-au luat măsuri de dublare a pazei. Domnul director de la Nova 
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Apaserv face parte din Comitetul Tehnic Științific care pregătește materialele pentru CJSU. A fost 

discutată inclusiv problema plății și funcționării acestui serviciu public. Foarte important: discuțiile au 

fost purtate și suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă.  

Referitor la transmiterea de informații către public, știți prea bine că există o voce unică în cadrul 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, iar pe deasupra mai este și un ordin al Ministerului de 

Interne că aceste informații trebuie date doar pe un anumit flux.  

Vă rog, domnule secretar general. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc! Voi continua apelul în vederea exprimării votului. 

 

Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” 

Doamna Bârliga Rodica? – „Pentru” 

Domnul Birta Dorin? – „Pentru” 

Doamna Breșug Cristina? - „Pentru” 

Dacă între timp s-a conectat domnul Bursuc Constantin? Nu. 

Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – „Pentru” 

Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru” 

Domnul președinte? - „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru” 

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” 

Doamna Marin Ana? – „Pentru” 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru” 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - „Pentru” 

Domnul Pietraru Florentin? – „Pentru” 

Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” 

Domnul Rădăuceanu Petre? – „Pentru” 

Doamna Roman Magda Roxana? – „Pentru” 

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru” 

Domnul Știrbu Florin? – „Pentru” 

Domnul Todică Gheorghe? - „Pentru” 

Domnul Toma Liviu Constantin? – „Pentru” 

Domnul Tupiluș Petre? – „Pentru” 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – „Pentru” 

 

Mulțumesc!  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”). 
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Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut! 

Cred că în această perioadă trebuie să dăm dovadă de solidaritate între noi, oamenii. 

Vă mulțumesc încă o dată! 

Să fiți sănătoși și ne auzim la următoarea ședință de Consiliu Județean. 

 

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. 

 


