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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 29.07.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 127 din 23.07.2020 

 

Domnul Dorin Birta: 

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 vicepreședinții Consiliului Județean 

Botoșani și secretarul general al județului, președintele consiliului județean fiind în concediu de 

odihnă.  

De asemenea, alături de mine se mai află doamna Nacu de la DGASPC pentru a interveni 

dacă este cazul pe proiectul care vizează această instituție. 

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 ca pe durata apelului nominal să țineți microfoanele oprite și doar în momentul în 

care vă auziți numele să apăsați tasta 0 pentru a interveni. Vă rog, apăsați tasta 0 și opriți microfonul 

pentru a ne putea înțelege. Vă mulțumesc! 

Domnule secretar, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi proceda la apelul nominal în 

vederea stabilirii prezenței. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua, dragi colegi! Prezent 

Domnul Anton Radu? – Bună ziua! Prezent. O zi bună! 

Doamna Aramă Daniela? Doamna Aramă Daniela? Nu răspunde doamna Aramă. 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? Nu răspunde.  

Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga Rodica?  Nu răspunde. 

Domnul Birta Dorin? – Prezent 

Doamna Breșug Cristina? – Bună ziua! Prezent  

Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc Constantin? Domnul Bursuc nu răspunde. 

Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde. 

Domnul Isac Constantin? Domnul Isac Constantin? Nu răspunde. 



2 

Domnul Lazarovici Cristian Laurențiu este prezent la sediu, va depune jurământul după ce 

se va adopta proiectul de pe ordinea de zi. 

Domnul Macaleți Costică este absent. 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? - Bună ziua! Sunt prezentă 

Domnul Marian Sergiu? – Bună ziua, tuturor colegilor! Prezent  

Doamna Marin Ana? - Bună ziua! Sunt prezentă 

Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pietraru Florentin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pleșca Stelian? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Popa Manuel? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Roman Magda Roxana? – Bună ziua! Prezentă 

Domnul Rusu Gheorghe? – Bună dimineața tuturor! Prezent.  

Domnul Rusu Pavel? – Prezent 

Doamna Sandu Otiliea? Doamna Sandu Otiliea? Nu răspunde deocamdată. 

Doamna Saucă Mariana Mirela? Doamna Saucă Mariana Mirela? Nu răspunde doamna 

Saucă.  

Domnul Știrbu Florin? Domnul Știrbu Florin? Nu răspunde. 

Domnul Todică Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Bună ziua, stimați colegi! Prezent 

Domnul Tupiluș Petre? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

 

Reiau apelul pentru a vedea dacă între timp sunt și alți consilieri prezenți. 

Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? 

Doamna Bârliga Rodica? 

Domnul Bursuc Constantin?  

Domnul Gireadă Ionuț?  
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Doamna Sandu Otiliea? 

Doamna Saucă Mariana Mirela? 

Domnul Știrbu Florin? 

Nu răspund.  

Domnule vicepreședinte, sunt 23 de consilieri județeni prezenți din 32 de consilieri 

judeţeni convocaţi. Este întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței.  

 

Domnul Florin Știrbu: 

Bună ziua! Mă scuzați. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Acum sunt 24 de consilieri prezenți. A răspuns domnul Știrbu. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule secretar. 

La sediul Consiliului județean este prezent domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu, care 

urmează să fie validat în funcția de consilier județean și să depună jurământul. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 15 proiecte de hotărâri, 

precum și procesul verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani din data de 25 iunie 2020. 

 

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

favorabil sau nefavorabil: 

- comisia juridică: dl. Anton Radu  

 

Domnul Radu Anton: 

Bună dimineața! În cadrul comisiei juridice au fost avizate toate proiectele de hotărâre, cu 

observații. Am primit răspunsul de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

am constatat doar că referatul de aprobare și raportul de specialitate au fost semnate de persoane 

fără a citi documentele. În rest, lucrurile s-au lămurit din punct de vedere al statului de organizare la 

Direcția Copilului. Mulțumesc! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule Radu Anton!  

- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe 

 

Domnul Gheorghe Vâzdoagă: 

Toate proiectele de hotărâre au primit aviz favorabil. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule consilier! 

- comisia învățământ: – dna Bârliga Rodica, dacă a intrat în audioconferință. 

Am rugămintea ca secretarul acestei comisii să intervină și să ne comunice rezultatul de la 

comisia de învățământ. 
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Domnul Sergiu Marian: 

Domnule vicepreședinte, sunt secretarul comisiei nr. 3, toate proiectele dezbătute în cadrul 

Comisiei învățământ-sănătate au primit aviz favorabil. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule consilier! 

- comisia urbanism: dl Olaru Cătălin-Cristian  

 

Domnul Cătălin Olaru: 

Bună ziua! Toate proiectele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil din partea Comisiei 

Urbanism. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule consilier! 

 

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

nominal pentru ordinea de zi. Vă rog, domnule secretar! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

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

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

Domnul Anton Radu? – „Pentru” ordinea de zi  

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

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu, dacă s-a conectat? Nu. 

Doamna Bârliga Rodica? Nu. 

Domnul Birta Dorin? – „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Breșug Cristina? – „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Bursuc Constantin, dacă s-a conectat? Nu.  

Domnul Gireadă Ionuț? Nu.  

Domnul Isac Constantin? – „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Macaleți Costică este absent. 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru”  

Domnul Marian Sergiu? – Vot „Pentru” ordinea de zi 

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

Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru”  

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

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru”   

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

Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru”  

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

Domnul Rusu Gheorghe? – Vot „Pentru”  

Domnul Rusu Pavel? –„Pentru” ordinea de zi 

Doamna Sandu Otiliea? - Vot „Pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru”  

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

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

Domnul Toma Liviu Constantin? – 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 cu unanimitate de voturi. (26 

voturi„pentru”) 

Mulțumesc! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule secretar! 

 

Domnul Ionuț Gireadă: 

Bună ziua! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt interpelări, vă rog!  

Domnul Ionuț Gireadă: 

Bună ziua, domnule președinte! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnul Anton. Domnule Gireadă, v-ați anunțat prezența sau aveți interpelări? 

 

Domnul Ionuț Gireadă: 

Am anunțat prezența. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bine, domnule consilier. Am notat. Domnule consilier Radu Anton vă rog. 
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Domnul Radu Anton: 

Bună ziua, stimați colegi! Foarte pe scurt, prezint dumneavoastră și analizei dumneavoastră 

o propunere privind gestionarea epidemiei de coronavirus. Suntem într-o situație extrem de dificilă, 

când numărul cazurilor identificate ca purtători ai virusului este foarte mare. Rog să aveți în vedere 

și să analizați împreună cu Direcția de Sănătate Publică și Spitalul Județean, posibilitatea 

achiziționării a încă unui aparat PCR la nivelul județului Botoșani. Pentru ca să nu ajungem în 

situația în care să fim nevoiți să trecem la noi restricții, la nivel național probabil se va hotărî. Cred 

că este necesară o analiză crescută, o creștere a numărului de cazuri de la care se vor recolta probe 

și se va stabili clar dacă sunt purtători sau nu ai acestui virus.  

Rog să analizați, având în vedere că vine și rectificarea bugetară cât de curând. Mulțumesc 

frumos! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumim domnule consilier! Da, o să analizăm această situație. Noi purtăm discuții destul 

de des cu Direcția de Sănătate Publică și cu Spitalul Județean, noi avem două aparate în momentul 

de față, din câte înțeleg fac față în momentul acesta cu testele care sunt solicitate și sunt necesare de 

făcut în județul Botoșani. Vom mai purta o discuție cu Direcția de Sănătate Publică, vom analiza 

această situație și în cazul în care se va constata o deficiență sau vor exista probleme, vom vedea la 

momentul respectiv ce decizie vom lua împreună bineînțeles, cu cele două instituții care 

coordonează această activitate. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Lucian Dinu Aroșoaie: 

Bună ziua, domnule vicepreședinte! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bine ați venit, domnule consilier! V-am notat ca prezent. 

Dacă nu mai sunt interpelări, să trecem la ordinea de zi și vă propun să discutăm primele 

două proiecte de pe ordinea de zi și să le supunem la vot, după care se va proceda la depunerea 

jurământului de către domnul Lazarovici Cristian Laurențiu. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian. (Proiect nr. 91 din 06.07.2020) 

Prezentul proiect a fost întocmit ca urmare a demisiei domnului Andrieș Valerian din 

funcția de consilier județean. Dacă sunt obiecții, discuții?  

 

Doamna Rodica Bârliga: 

Vă rog să mă scuzați, în sfârșit m-am logat. Mă scuzați, m-am logat greu. Sunt „pentru” 

toate punctele de pe ordinea de zi. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, doamna consilier. Am înțeles. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului 

Lazarovici Cristian-Laurențiu în calitate de consilier judeţean. (Proiect nr. 95 din 16.07.2020) 

Ca urmare a declarării locului vacant ocupat de domnul Andrieș Valerian, se impune 

validarea în funcția de consilier județean a următoarei persoane înscrisă în lista de supleanți. De 

asemenea, domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu îl va înlocui pe domnul Andrieș Valerian în 

comisia de specialitate din care acesta din urmă făcea parte, respectiv Comisia pentru învățământ. 

Aș dori în continuare să vedem care este concluzia comisiei de validare și o să dau 

cuvântul domnului președinte al comisiei, domnul Sergiu Marian. Vă rog, domnule consilier.  
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Domnul Sergiu Marian: 

Domnule vicepreședinte, comisia constată legalitatea alegerii și propune plenului 

Consiliului Județean validarea mandatului de consilier județean al domnului Lazarovici Cristian 

Laurențiu. Mulțumesc. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Vă mulțumesc, domnule președinte! 

Supun la vot cele două proiecte de hotărâre, prin apel nominal. Domnule secretar, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Urmează votul pentru primele două proiecte de hotărâri. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” ambele proiecte și îl felicit pe domnul 

consilier 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez „Pentru” aceste proiecte. Felicitări, domnule 

Lazarovici! 

Domnul Anton Radu? –  Vot „Pentru”, bun venit domnului consilier Lazarovici în consiliul 

județean! 

Doamna Aramă Daniela? – Vot „Pentru” ambele proiecte și îl felicit pe domnul Lazarovici 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Vot „Pentru” ambele proiecte 

Doamna Bârliga Rodica? – Vot „Pentru” și numai bine în mijlocul nostru 

Domnul Birta Dorin? – Vot „Pentru” și bun venit domnului Lazarovici 

Doamna Breșug Cristina? – Vot „Pentru” ambele proiecte 

Domnul Bursuc Constantin? Nu s-a conectat. 

Domnul Gireadă Ionuț? – Vot „Pentru”  

Domnul Isac Constantin? – Vot „Pentru” ambele proiecte 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Vot „Pentru”  

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” și bun venit domnului consilier! 

Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” ambele proiecte 

Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” ambele proiecte și bine ați venit, domnule 

consilier județean! 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? – Vot „Pentru”  

Domnul Pietraru Florentin? – Vot „Pentru 

Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru”  

Domnul Popa Manuel? - Vot „Pentru” și felicitări domnului consilier! 
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Domnul Rădăuceanu Petre? – Vot „Pentru” și felicitări domnului consilier! 

Doamna Roman Magda Roxana? – Vot „Pentru” ambele proiecte și îl felicit pe domnul 

Lazarovici! 

Domnul Rusu Gheorghe? –„Pentru” la ambele proiecte 

Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru”  

Doamna Sandu Otiliea? - Vot „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – Vot „Pentru” și bun venit în rândul nostru domnule 

Cristi Lazarovici! 

Domnul Știrbu Florin? – Votez „Pentru” și succes noului coleg! 

Domnul Todică Gheorghe? - Vot „Pentru” ambele proiecte 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” ambele proiecte și succes domnului 

Lazarovici! 

Domnul Tupiluș Petre? – Votez „Pentru” și bun venit, Cristi! 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Votez „Pentru” și bun venit, Cristi! 

Cele două proiecte de hotărâre au fost votate cu unanimitate de voturi, au fost adoptate. (30 

voturi „pentru”) 

 

Domnul Dorin Birta: 

Vă mulțumesc, domnule secretar! 

Urmează depunerea jurământului. Îl invit pe domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu să 

depună jurământul.  

Vă rog, domnule consilier! 

 

Domnul Lazarovici Cristian-Laurențiu: 

Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase! 

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună știință tot ceea ce stă în puterile 

și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

Domnul Dorin Birta: 

Mulțumesc, domnule Lazarocivi! Vă urez succes și bun venit în echipa Consiliului 

Județean! 

În continuare vom proceda la dezbaterea celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi. Dacă 

vor fi obiecții cu privire la proiectele de hotărâre, le veți exprima la sfârșit, după ce citesc ordinea de 

zi. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat 

Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. (Proiect nr. 92 din 13.07.2020) 
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Punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de vânzare 

a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în 

Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 94 din 15.07.2020) 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de 

vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, 

situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57. (Proiect nr. 99 din 21.07.2020) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de 

interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în 

domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării. (Proiect nr. 

98 din 17.07.2020) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2020. (Proiect nr. 

93 din 14.07.2020) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 101 

din 22.07.2020) 

Pentru corelarea proiectului cu ultima modificare a legii salarizării, prin care s-a introdus 

funcția de „bucătar calificat”, se va trece 10 muncitori calificați și 4 bucătari calificați, în loc de 14 

muncitori calificați.  

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul 

Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

(Proiect nr. 100 din 22.07.2020) 

La fel, pentru motivul expus anterior, se va trece 3 bucătari calificați, în loc de 3 muncitori 

calificați. 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor 

servicii sociale, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 102 din 22.07.2020) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean 

subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 96 din 16.07.2020) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. (Proiect nr. 97 din 

16.07.2020) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul 

structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 103 

din 22.07.2020) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
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proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de 

modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 104 din 22.07.2020) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de 

încadrare a drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a 

„Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 

2020-2021”. (Proiect nr. 105 din 22.07.2020) 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 25 iunie 2020. 

În continuare, dacă nu mai sunt alte obiecții față de cele prezentate la începutul ședinței, 

trecem la procedura de vot. Vă propun să votăm proiectele înscrise la punctele 4-16 de pe ordinea 

de zi și procesul-verbal al ședinței 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.  

Vă rog, domnule secretar să efectuați apelul nominal pentru vot. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Voi proceda la apelul nominal. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Votez „Pentru” toate proiectele supuse aprobării, inclusiv 

procesul verbal 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, 

inclusiv procesul verbal 

Domnul Anton Radu? – Votez „Pentru” toate proiectele și pentru procesul verbal 

Doamna Aramă Daniela? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

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

plus procesul verbal 

Doamna Bârliga Rodica? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Birta Dorin? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Doamna Breșug Cristina? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Bursuc Constantin? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, și procesul 

verbal 

Domnul Gireadă Ionuț? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Isac Constantin? - Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Lazarovici Cristian? - Vot „Pentru” toate proiectele 
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Doamna Macovei Ada Alexandrina? Doamna Macovei, nu vă auziți. – Votez „Pentru” toate 

proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Marian Sergiu? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi șiprocesul 

verbal al ședinței 

Doamna Marin Ana? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Nazare Gheorghe? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – Vot „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, 

inclusiv procesul verbal 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea 

de zi, plus procesul verbal 

Domnul Pietraru Florentin? - „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și aș avea o 

observație: în ședința trecută am solicitat o informare privind investițiile făcute în sănătate în acest 

mandat, 2016 – 2020, și în special în perioada de pandemie. Nu am primit nici o informare. Aș fi 

interesat să vedem cum ajung în posesia ei. Mulțumesc! 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule consilier, veți primi. Este adresă făcută către Spitalul Județean, veți primi cât mai 

urgent această informare, o să v-o punem la dispoziție, special. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Radu Anton: 

Au fost transmise deja prin e-mail aceste răspunsuri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Da, dar nu au ajuns fizic și le vom pune la dispoziția domnului consilier. Vom face o copie 

și le vom transmite. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Continui apelul nominal. 

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

Domnul Popa Manuel? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

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

procesul verbal 

Doamna Roman Magda Roxana? -  – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, 

inclusiv procesul verbal 

Domnul Rusu Gheorghe? – „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul 

verbal 
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Domnul Rusu Pavel? – Vot „Pentru” toate proiectele, inclusiv procesul verbal 

Doamna Sandu Otiliea –  Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

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

pentru procesul verbal 

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

procesul verbal 

Domnul Todică Gheorghe? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” toate proiectele supuse aprobării, 

inclusiv procesul verbal de la punctul 17 

Domnul Tupiluș Petre? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, plus procesul 

verbal 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Votez „Pentru”, inclusiv procesul verbal 

Mulțumesc! Domnule vicepreședinte, proiectele au fost votate cu unanimitate de voturi, 

astfel încât au fost toate adoptate. (32 voturi „pentru”) 

 

Domnul Dorin Birta 

Mulțumesc, domnule secretar! Vreau să felicit toți colegii pentru modul exemplar în care s-a 

desfășurat ședința de astăzi, vă mulțumesc pentru cum ați abordat problemele în această ședință. 

Tot respectul meu și vă doresc o zi bună și liniștită! 

 

 

Situația voturilor în urma centralizării 

Hotărârea nr. 90 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Andrieș Valerian, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 91 privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în 

calitate de consilier judeţean, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de 

cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea 

Națională nr. 57, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de 

cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, Calea 

Națională nr. 57, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 95 privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea 

trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani 

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”.  
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Hotărârea nr. 96 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi 

al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 

cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 97 privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 98 privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei și 

statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul 

Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului 

Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 103 privind rectificarea bugetului propriu județean, al 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 pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 104 pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe 

niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul 

iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”, în forma propusă de iniţiator 

cu 32 voturi „pentru”. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Întocmit, 

Marilena MIRON 


