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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.08.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 140 din 21.08.2020 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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 Consiliului Județean, 

vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani 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. 

Domnule secretar general, vă rog, faceți prezența. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi proceda la efectuarea apelului nominal. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Anton Radu? – Bună ziua, tuturor! Prezent 

Doamna Aramă Daniela? Doamna Aramă, dacă ne aude? Nu, deocamdată. 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Prezent 

Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga Rodica? Nu răspunde deocamdată. 

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

Doamna Breșug Cristina? Doamna Breșug Cristina? Nu răspunde doamna Breșug pentru moment. 

Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc? Nu răspunde. 

Domnul Gireadă Ionuț? - Prezent 

Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? Domnul Lazarovici? Nu răspunde. 

Domnul Macaleți Costică? - Prezent 
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Doamna Macovei Ada Alexandrina? Doamna Macovei Ada? - Prezent. Bună ziua! 

Domnul Marian Sergiu? – Bună ziua, tuturor! Prezent  

Doamna Marin Ana? - Bună ziua! Prezentă  

Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnul Olaru Cătălin? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pietraru Florentin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pleșca Stelian? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Popa Manuel? Domnul Popa Manuel? 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Roman Magda Roxana? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Rusu Gheorghe? – Prezent. Bună ziua! 

Domnul Rusu Pavel? – Prezent 

Doamna Sandu Otiliea? Doamna Sandu Otiliea? Nu răspunde. 

Doamna Saucă Mariana Mirela? Doamna Saucă? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Știrbu Florin? Domnul Știrbu Florin? Nu răspunde. 

Domnul Todică Gheorghe? Domnul Todică Gheorghe? Nu răspunde. 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Tupiluș Petre? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Voi relua apelul nominal. 

Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Bârliga Rodica? 

Doamna Breșug Cristina? 

Domnul Bursuc Constantin? 

Domnul Isac Constantin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? 

Domnul Popa Manuel? 
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Doamna Sandu Otiliea? 

Doamna Saucă Mariana? 

Domnul Știrbu Florin? 

Domnul Todică Gheorghe? 

 

Domnul Cătălin Olaru: 

Prezent. 

 

Domnul Gheorghe Todică: 

Prezent și eu. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Domnul Olaru este prezent. Am trecut. Și domnul Todică este prezent. 

Domnule președinte, sunt prezenți 25 de consilieri județeni din totalul de 33 convocați. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule secretar general. 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 12 proiecte de hotărâri, precum și 

procesele verbale al şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din 29 iulie și 12 august. 

 

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

sau nefavorabil: 

- comisia juridică: dl. Anton Radu 

 

Domnul Radu Anton: 

Au fost avizate toate cele 5 proiecte aflate pe ordinea de zi a comisiei. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule consilier. 

- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe  

 

Domnul Gheorghe Vâzdoagă: 

Cele 11 proiecte de hotărâre au primit aviz favorabil cu 9 voturi „pentru”. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc frumos! 

- comisia învățământ:  dna Bârliga Rodica  

- comisia urbanism: dl Olaru Cătălin-Cristian  

 

Domnul Cătălin Olaru: 

Bună ziua! Toate cele 7 proiecte de pe ordinea de zi a comisiei au primit aviz favorabil. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, cele 12 proiecte de hotărâri, precum și procesele verbale ale ședințelor 

Consiliului Județean din 29 iulie și 12 august v-au fost prezentate o dată cu convocarea pentru ședință. Aș 

vrea să fac o remarcă la punctul 5 de pe ordinea de zi: în locul domnului Ivănescu Victor a fost propus să 

facă parte din comisie domnul Tupiluș Petre.  
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Trecem la sesiunea de interpelări. Dacă sunt interpelări, vă rog frumos! 

 

Domnul Florin Știrbu: 

Bună dimineața! Sunt prezent, mă scuzați de întârziere! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Știrbu Florin este prezent. 

 

26 consilieri județeni prezenți. 

 

Supun la vot ordinea de zi. Domnul secretar general al județului va efectua apelul nominal și 

veți vota în acest sens. Poftiți, domnule secretar general! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte! 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Vot „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Anton Radu? – Sunt „Pentru” ordinea de zi  

Doamna Aramă Daniela? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Bârliga Rodica, dacă s-a conectat?  

Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Breșug Cristina? Nici doamna nu răspunde. 

Domnul Bursuc Constantin? Nu răspunde. 

Domnul Gireadă Ionuț? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Popa Manuel, sunteți prezent? – Da da, sunt prezent. Votez „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? Nu răspunde. 

Domnul Macaleți Costică? – „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru”  

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? –„Pentru” ordinea de zi  

Domnul Pietraru Florentin? – Votez „Pentru” ordinea de zi 
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Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru”  

Domnul Rădăuceanu Petre? Domnul Rădăuceanu? Nu răspunde. 

Doamna Roman Magda Roxana? – „Pentru” ordinea de zi  

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru”  

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru”  

Doamna Sandu Otiliea? - Votez „Pentru” ordinea de zi 

 

Nu ați răspuns la prezență, deci vă trec și prezentă. 

 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Sunt prezentă, votez „Pentru” ordinea de zi și scuze pentru 

întârziere! 

 

Domnul Petre Rădăuceanu: 

Votez „Pentru” ordinea de zi. Îmi cer scuze. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, am înregistrat votul dumneavoastră. 

 

Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Todică Gheorghe? – Votez „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Vot „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Tupiluș Petre? – Vot „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? –„Pentru”  

Domnule președinte, ordinea de zi a fost votată. 

 

Doamna Cristina Breșug: 

Bună ziua! Și eu sunt prezentă și votez „Pentru” ordinea de zi. Îmi cer scuze pentru întârziere. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamna Breșug, vă trec prezentă. Am înregistrat votul la ordinea de zi. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată. (30 de voturi „pentru”) 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Domnule secretar general, din notările mele, 30 de consilieri județeni sunt prezenți. 

Stimați colegi, deschidem punctul 1 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Cine se înscrie, vă rog frumos. 

 

Sergiu Marian 

Constantin Pătrăuceanu 
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Domnul Costică Macaleți: 

Domnul Sergiu Marian, vă rog poftiți, domnule consilier. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Bună ziua, stimați colegi! Interpelarea mea se adresează domnului secretar. Domnul secretar al 

județului a luat act de încetarea de drept a mandatelor a doi consilieri județeni, aceștia regăsindu-se pe 

listele altor partide la alegerile locale din luna septembrie 2020? Dumnealor au votat dar ei se regăsesc la 

alte partide, consider că au și adeziune, iar legea prevede că orice consilier județean ales, dacă se înscrie 

în alt partid decât cel care l-a promovat, își pierde mandatul.  

Atât vreau să întreb: dacă domnul secretar a luat act de încetarea de mandat? Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Am înțeles întrebarea. Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Domnule consilier, nu. Nu am luat act de aceste evenimente, nu am fost înștiințat, nu sunt în 

posesia unor documente. De altfel, constatarea încetării de drept se face prin ordin al prefectului și nu 

prin hotărâre a Consiliului Județean.   

Deci, practic nu noi trebuia să luăm act, iar pentru a lua act trebuie întâi documente justificative în 

acest sens. Aceasta ar fi procedura. La momentul acesta nu există astfel de documente.  

 

Domnul Sergiu Marian: 

Iertați-mă, v-am înțeles. Trebuia să încep cu întrebarea dacă cei doi consilieri și-au dat demisia. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

În posesia mea nu a ajuns nici un înscris în acest sens. Dacă era prin demisie, atunci într-adevăr, 

Consiliul Județean trebuia să ia act. Dar nu sunt în posesia vreunui document în acest sens. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Mulțumesc frumos! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Domnul Pătrăuceanu Constantin, vă rog. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Mulțumesc! Bună ziua vă spun și eu, dragi colegi! Domnule președinte, interpelarea mea are ca 

scop cerința unui audit la S.C. Nova Apaserv Botoșani. Și anume, rog ca departamentul de Guvernanță 

Corporativă din cadrul Consiliului Județean Botoșani să solicite operatorului Nova Apaserv să 

întocmească un raport de activitate cu privire la mai multe obiective. 

Și anume, primul obiectiv, activitatea directorilor din perioada 2016-2020 și anume realizările 

efective versus planul de management cu care s-au prezentat la concurs.  

Punctul numărul 2: solicit prin auditul intern de către Consiliul Județean Botoșani pe perioada 

2016-2020 să fie analizată situația datoriilor, debitelor nerecuperate de la populație și agenți economici, 

eficiența externalizării serviciului juridic și IT, gradul de implementare a master-planului, ce bani s-au 

cheltuit din acel master-plan, adică din cei 120 de milioane de euro, evoluția numărului de abonați pe 

fiecare an.  
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Rog, tot aici, situația pierderilor de apă, situația detaliată a achizițiilor efectuate de Nova Apaserv 

pentru activitatea curentă pentru care se produce. 

La ultimul punct, domnule președinte, cer tot în cadrul auditului verificarea activității Consiliului 

de Administrație din cadrul S.C. Nova Apaserv Botoșani. 

Mulțumesc mult. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule consilier Pătrăuceanu! Rugămintea mea este următoarea: s-ar putea ca noi să 

nu fi notat cu exactitate interpelarea dumneavoastră, dacă sunteți bun, să o trimiteți scris ca să o putem 

înainta Consiliului de Administrație de la Nova Apaserv și să o putem urmări punct cu punct. Mulțumesc 

frumos! 

Dacă mai sunt interpelări? 

 

Domnul Cristian Lazarovici: 

Bună ziua! Prezent. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Domnul Lazarovici este prezent. Mulțumesc, domnule Lazarovici. Bine ați venit! 

 

31 de consilieri județeni prezenți. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Stimați colegi, am să îl rog pe domnul secretar general să facă prezența, vă rog să votați, dacă 

aveți un punct la care vreți să votați „împotrivă” sau să vă abțineți, vă rog să o faceți.  

Rugămintea mea este ca cei care fac parte din comisiile de evaluare, să vă abțineți la vot. 

Am să vă citesc comisiile din care domniile voastre faceți parte: la Proiectul nr. 5 – domnul Olaru 

Cătălin Cristian și domnul Tupiluș Petre, la Proiectul nr. 6 – doamna Macovei Ada și domnul Isac 

Constantin, la Proiectul nr. 7, la Biblioteca Județeană – doamna Andrei Cristina Andreea și doamna 

Breșug Cristina, la Proiectul nr. 8 la Memorialul Ipotești – domnul Rusu Gheorghe și domnul Vâzdoagă 

Gheorghe. Domnule secretar general, vă rog să faceți apelul și să dăm cu rigurozitate votul. Mulțumesc 

frumos! Poftiți. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Voi proceda la apelul nominal în care urmează să votați proiectele de hotărâri împreună cu 

procesele verbale. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele 

verbale 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez „Pentru” procesele verbale, pentru proiectele de pe 

ordinea de zi, abținere la Proiectul nr. 7 de pe ordinea de zi pentru că sunt nominalizată în comisia de 

evaluare la Biblioteca Județeană 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. Cu o singură precizare: practic este „neparticipare la vot”. 

 

Doamna Andrei Cristina Andreea: 

„Neparticipare la vot”. Domnul președinte a spus „abținere”. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da, așa este. Corect. Dar vreau să fac această precizare. 

Domnul Anton Radu? –  Vot „Pentru” la toate proiectele de pe ordinea de zi și vot „Pentru” 

procesele verbale 

Doamna Aramă Daniela? – Votez „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi și pentru procesele 

verbale 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Vot „Pentru” la toate proiectele de pe ordinea de zi, plus 

procesele verbale 

Doamna Bârliga Rodica? Nu, nu s-a conectat. 

Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” la toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele verbale 

Doamna Breșug Cristina? – Nu votez la Proiectul nr. 7, iar pentru restul votez „Pentru”. Și 

pentru ordinea de zi. 

Domnul Bursuc Constantin? Nu răspunde. 

Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț?  Nu răspunde. 

Domnul Isac Constantin? – Nu votez la punctul 6, votez „Pentru” toate celelalte și procesele 

verbale  

Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu? - Vot „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi și procesele 

verbale 

Domnul Macaleți Costică? - Vot „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru”, nu votez la punctul 6 

Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru” 

Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele verbale 

Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Nu votez la Proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi, în rest vot 

„Pentru” proiectele de pe ordinea de zi și pentru procesele verbale 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru”. Domnule secretar, o întrebare: dacă 

eu am făcut interpelarea și ședința este înregistrată, eu nu mai doresc să fac scris acum. Cred că puteți 

da celor de la Nova Apaserv, puteți da Consiliului Județean interpelarea mea și să dați drumul la auditul 

respectiv. Mulțumesc! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. În momentul în care primim înregistrarea de la STS, vom extrage și vor transmite atunci 

solicitarea dumneavoastră. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Cred că este timp, la următoarea ședință, în 25-30 de zile să fie gata un raport. Mulțumesc! 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc și eu. Precizarea este că, din ce cred, sunteți într-o comisie. Să verific. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Nu sunt.  

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Nu. Îmi cer scuze, eu am greșit. 

Domnul Pietraru Florentin? – Votez „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi, cu excepția 

punctului 9, pentru că din punct de vedere personal, consider că nu este nevoie de diminuarea activelor 

financiare ale județului. Mulțumesc! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Votați „împotrivă” la acest proiect? 

 

Domnul Florentin Pietraru: 

Da. Votez „împotrivă”. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. Am întregistrat votul dumneavoastră. 

Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Popa Manuel? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele 

verbale 

Doamna Roman Magda Roxana? – „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele 

verbale 

Domnul Rusu Gheorghe? – Vot „Pentru” toate cu excepția Proiectului de hotărâre nr. 8 la care 

nu votez 

Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru”  

Doamna Sandu Otiliea? Doamna Sandu Otiliea? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de 

zi, inclusiv procesele verbale 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesele verbale 

Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele 

verbale 

Domnul Todică Gheorghe? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele 

verbale 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesele 

verbale 
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Domnul Tupiluș Petre? – Votez „Pentru”, nu particip la vot la Proiectul nr. 5 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Vot „Pentru”, cu excepția Proiectului nr. 8 la care sunt în 

comisia de contestații, dacă nu mă înșel. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Voi verifica exact. La acest proiect nu participați la vot. 

 

Domnul Gheorghe Vâzdoagă: 

Da. Și „pentru” procesele verbale. Acolo unde sunt în comisie nu particip la vot. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da, în comisia în care ați fost desemnat. 

Domnule președinte, avem numărul necesar de voturi pentru adoptarea tuturor proiectelor de 

hotărâri. Voi face centralizatorul și îl voi consemna în procesul verbal al ședinței. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule secretar general. 

Stimați colegi, declar închise lucrările întâlnirii noastre de astăzi. 

Vă doresc mulță sănătate și succes în activitate! 

Bună ziua! 

 

 

Situația voturilor în urma centralizării 

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra 

Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea nr. 107 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma 

propusă de inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea 108 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unității de 

Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de 

inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea nr. 109 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Orchestrei 

Populare ”Rapsozii Botoșanilor”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma propusă de inițiator cu 28 voturi 

„pentru”. (domnul Cătălin Cristian Olaru și domnul Tupiluș Petre nu au participat la vot). 

 

Hotărârea nr. 110 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Școlii 

Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma propusă de 

inițiator cu 28 voturi „pentru”. (doamna Macovei Ada-Alexandrina și domnul Isac Constantin nu au 

participat la vot). 

 

Hotărârea nr. 111 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii 

Județene ”Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma propusă de inițiator cu 
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28 voturi „pentru”. (doamna Andrei Cristina-Andreea și doamna Breșug Cristina nu au participat la 

vot). 

 

Hotărârea nr. 112 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată 

în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în 

forma propusă de inițiator cu 28 voturi „pentru”. (domnul Rusu Gheorghe și domnul Vâzdoagă 

Gheorghe nu au participat la vot). 

 

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani cu 

valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial Botoșani S.A. și 

înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă de 1.894.060 lei la 

S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, în forma propusă de inițiator cu 29 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” 

 

Hotărârea nr. 114 privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de cabinet 

medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională 

nr.57, în forma propusă de inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea nr. 115 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Județului 

Botoșani 2014-2020, în forma propusă de inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea nr. 116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului “Rețea Educațională 

Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul 

Dorohoi, județul Botoșani, în forma propusă de inițiator cu 30 voturi „pentru”. 

 

Hotărârea nr. 117 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 Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” 

asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani, în forma propusă de inițiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Întocmit, 

Marilena MIRON 


