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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 30.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 79 din 24.04.2020 

 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Bună ziua.  

Având în vedere starea de urgență decretată, ședința Consiliului Județean Botoșani se va 

desfășura prin mijloace electronice, în sistem de audioconferință.  

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. 

 

Stimați colegi, pentru început, propun să ținem un moment de reculegere în memoria doamnei 

Andrioaie Mariana. 

 

Se ține un moment de reculegere. 

 

Mulțumesc. 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. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi 

proceda la apelul nominal în vederea verificării prezenței la ședință. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Andrieș Valerian? Bună ziua! Prezent  

Domnul Anton Radu? Domnul Anton Radu? Vă rog să apăsați tasta 0 pentru că nu vă auziți. 

Am să revin la sfârșitul listei. 

Doamna Aramă Daniela? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – Bună ziua! Prezent 

Doamna Bârliga Rodica? Doamna Bârliga, nu vă aud. Vă rog să apăsați tasta 0, nu vă aud. Nu. 

Voi reveni. 

Domnul Birta Dorin? – Bună ziua și Hristos a Înviat, stimați colegi! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? Doamna Breșug, nu vă auziți. Am să revin. 



2 

Domnul Bursuc Constantin? Nu vă aud.  

Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț? Nu vă aud. 

Domnul Isac Constantin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Ivănescu Victor? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Macaleți Costică? - Prezent. 

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – Doamna Macovei? Nu vă aud. 

Domnul Marian Sergiu? – Hristos a Înviat! Prezent 

 

Doamna Macovei Ada: 

Bună ziua! Și eu sunt prezentă. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc! Am auzit, am înregistrat prezența. 

 

Doamna Marin Ana? – Hristos a Înviat! Prezent 

Domnul Nazare Gheorghe? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin? – Hristos a Înviat! Prezent 

Domnul Pătrăuceanu Constantin? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pietraru Florentin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Pleșca Stelian? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Hristos a Înviat! Prezent 

Doamna Roman Magda Roxana? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Rusu Gheorghe? – Bună dimineața! Prezent 

Domnul Rusu Pavel? – Prezent 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Prezent  

Domnul Știrbu Florin? Nu vă aud.  

Domnul Todică Gheorghe? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Bună ziua! Prezent 

Domnul Tupiluș Petre? – Prezent 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? Domnul Vâzdoagă? Nu vă aud.  

Am să reiau apelul. 

Domnul Anton Radu? – Hristos a Înviat! Prezent 
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Doamna Bârliga Rodica? – O zi bună, cu sănătate! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? Nu. Nu răspunde. 

Domnul Bursuc Constantin? Nu. 

Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde. 

Domnul Știrbu Florin? Domnul Știrbu, dacă sunteți prezent vă rog să confirmați. 

Domnul Vâzdoagă? – Bună ziua! Prezent 

 

Domnule președinte, dintr-un număr de 32 de consilieri judeţeni convocaţi, lipsesc la primul 

apel 4 consilieri județeni. Avem cvorum pentru desfășurarea ședinței. Dacă între timp vor intra în 

audioconferință, vom înregistra prezența dumnealor. Mulțumesc. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu mulțumesc!  

Stimați colegi, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 5 proiecte de 

hotărâri, precum și procesul-verbal ale ședinței extraordinare din data de 15 aprilie 2020. 

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

sau nefavorabil: 

- comisia juridică: nu a avut proiecte spre avizare 

- comisia economică: dl Vâzdoagă Gheorghe  

 

Domnul Vâzdoagă Gheorghe: 

 Toți cei 9 membri ai comisiei au votat „pentru” la toate cele 4 proiecte de hotărâre. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

 Mulțumesc frumos. 

- comisia învățământ: (președintele comisiei nu a fost ales în mod valabil întrucât nu s-a 

întrunit majoritatea absolută, de 5 membri, prevăzută de lege) – dl. Marian Sergiu, secretarul 

comisiei, vă rog. 

 

 Domnul Sergiu Marian: 

Domnule președinte, comisia a validat și a votat în unanimitate, adică 8 voturi „pentru” 

trecerea proiectelor de hotărâre. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc frumos, domnule consilier! 

- comisia urbanism: dl Olaru Cătălin-Cristian  

 

 Domnul Cătălin Olaru: 

Aviz favorabil pentru toate cele 3 puncte de pe ordinea de zi. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule Olaru. Domnule secretar, facem aceeași procedură, da? Vă rog să 

interveniți. 

 



4 

Domnul Florin Știrbu: 

Hristos a Înviat! Bună dimineața! Știrbu Florin sunt. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumim, domnule Știrbu. Bună dimineața. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Domnule Știrbu, am auzit că ați intervenit, v-am trecut prezent. 

Acum urmează apelul nominal în vederea votării ordinii de zi prezentată. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? – „Pentru” 

Domnul Andrieș Valerian? – „Pentru”  

Domnul Anton Radu? – Votez „Pentru” și va avea o intervenție doamna Ada Macovei cu încă 

o propunere de suplimentare a ordinii de zi 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. Mulțumesc! Pentru suplimentarea ordinii de zi trebuie să vedem. Vom asculta și vedem în 

ce constă. 

 

Doamna Aramă Daniela? – „Pentru” 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu? – „Pentru” 

Doamna Bârliga Rodica? – Sunt „Pentru”  

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

Doamna Breșug Cristina? Nu s-a conectat. 

Domnul Bursuc Constantin? Nu a venit. 

Domnul Gireadă Ionuț? – „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – „Pentru” 

Domnul Ivănescu Victor? – „Pentru” 

Domnul Macaleți Costică? - „Pentru” 

Doamna Macovei Ada Alexandrina?  

 

Ada Macovei: 

Am o propunere de introducere pe ordinea de zi, și am încercat să intervin mai înainte și nu am 

reușit, pentru un proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 5 milioane de lei din fondul de 

rezervă al Consiliului Județean pentru achiziționarea de tablete educaționale repartizate cu titlu gratuit 

elevilor dezavantajați din județul nostru. Eu am să vă trimit propunerea ulterior, prin e-mail, dar nu am 

putut interveni înainte de aprobarea ordinii de zi și îmi pare rău. 

Sunt „Pentru” ordinea de zi, dar rog și introducerea acestui punct pe ordinea de zi. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Vă voi da eu răspunsul. Un proiect trebuia să fie redactat, trebuia să fie trecut prin comisiile de 

specialitate și ulterior putea fi trecut pe ordinea de zi. Deci astăzi, la acest moment, este târziu, nu mai 

poate fi introdus suplimentar pe ordinea de zi. 

 

Ada Macovei: 

Bine. Ne pregătim pentru ședința următoare. Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Va urma o ședință, într-adevăr. 

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

Doamna Marin Ana? – „Pentru” 

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? – „Pentru”  

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - „Pentru”  

Domnul Pietraru Florentin? – „Pentru” ordinea de zi 

Domnul Pleșca Stelian? – „Pentru” 

Domnul Rădăuceanu Petre? – Votez „Pentru” 

Doamna Roman Magda Roxana? -  Votez „Pentru” 

Domnul Rusu Gheorghe? – Votez „Pentru”  

Domnul Rusu Pavel? – „Pentru” 

Doamna Saucă Mariana Mirela? – „Pentru”  

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

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

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru”  

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

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? Domnul Vâzdoagă, nu vă aud. Vă rog să apăsați tasta 0. – 

„Pentru”. Am probleme cu acest 0, nu răspunde la comenzi. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Acum v-am auzit, am înregistrat votul dumneavoastră. 

 

 Domnule președinte, ordinea de zi a fost votată cu un număr de 30 de voturi. În continuare 2 

consilieri nu răspund la apel. 
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 Domnul Costică Macaleți: 

 Am înțeles. Deci din 32 de consilieri județeni sunt prezenți 30. 

 

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt interpelări, vă rog să vă înscrieți?  

 

Doamna Ada Macovei 

Domnul Radu Anton 

Domnul Victor Ivănescu 

 

 Doamna Macovei, vă rog. 

 

 Doamna Ada Macovei: 

 Am aflat din presă că s-a renunțat la acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri proprii 

ale Consiliului Județean aferente anului în curs pentru educație, cultură, culte, tineret și sport. 

Verificând informația, am găsit anunțul pe site-ul Consiliului Județean din 30 martie, dar măsura pe 

care ați luat-o mi se pare cel puțin ilegală. Poate că s-a omis că funcționăm în baza legilor și 

regulamentelor și cred că nu trebuie să vi le amintesc eu pe toate, le știți, și de asemenea, că la nivelul 

Consiliului Județean există comisia de specialitate numită „Învățământ, sănătate, familie, muncă, 

protecție socială, culte, tineret, sport și agrement”. Cu atribuții clare.  

Acum mai mult ca oricând cred că organizațiile non-guvernamentale de profil, asociațiile 

oamenilor de cultură, artiștii independenți, reprezentanții cultelor și ai mass-mediei, cu toții fiind 

puternic afectați de pandemie și de distanțarea socială, au nevoie disperată de sprijin din partea noastră 

pentru a-și continua activitatea în aceste domenii care întotdeauna au fost subfinanțate, dar fără de care 

nu se poate trăi într-o țară europeană. 

În condițiile realizării proiectelor cu ajutorul noilor tehnologii, prin activități educative și nu 

școlar, culturale - cu ajutorul instrumentelor digitale, prin transmiterea slujbelor, a serviciilor 

religioase prin intermediul internetului, prin susținerea mass-mediei și a altor publicații electronice cu 

rol esențial în prevenirea și limitarea răspândirii bolii în rândul populației, pe termen mediu sau lung, 

cred că multe organizații dintre cele care accesează fonduri nerambursabile, vor fi susținute în 

continuare în acest fel. 

Totodată, membrii comisiei de cultură ai Parlamentului European solicită alocări în regim de 

urgență a unor fonduri pentru a ajuta presa și creativii, iar în acest timp Consiliul Județean Botoșani 

renunță la acordarea de finanțări și renunță la respectarea legii. 

Având în vedere toate cele menționate anterior, consilierii județeni ai PNL Botoșani vă solicită 

ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Județean 23/18 februarie 2020 cu celeritate și maximă 

responsabilitate. În caz contrar, vă acuzăm de uciderea din culpă a acestor organizații furnizoare nu 

doar de servicii de interes public județean, dar și de hrană spirituală atât de necesară în aceste momente 

dificile. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu mulțumesc, doamna Ada Macovei. Dacă îmi permiteți, un comentariu și justificarea 

deciziei pe care am luat-o. Am discutat și noi în executivul Consiliului Județean, împreună cu 

directorii direcțiilor de specialitate. Date fiind ordinele militare, astfel de activități nu pot avea loc, și 

dincolo de acest lucru, nici decontarea activităților nu poate fi făcută. Ca să nu fim acuzați de încălcare 

de lege, ați făcut o acuzație destul de gravă, noi nu suntem puși aici ca să încălcăm legea, am 

suspendat această alocare de fonduri pentru ONG-uri în această perioadă a ordonanțelor militare.  
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Domnule Anton, vă rog. 

Doamna Ada Macovei: 

Îmi cer scuze, dar ați făcut un lucru pe care nu trebuia să îl faceți. Pentru că este o hotărâre de 

Consiliu Județean care trebuie dusă la îndeplinire indiferent de ce consideră directorii de specialitate, 

iar activitățile pe care le fac ONG-urile pot fi transferate în online. Deci nu trebuie să se întâlnească 

lumea și să fie festival. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Decontarea acestor sume nu poate fi făcută. 

 

Doamna Ada Macovei: 

Ba poate fi făcută, dar nu se vrea. Mulțumesc. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Nu, nu, nu. Nu este vorba despre a vrea sau a nu vrea. S-au acordat aceste sume o perioadă de 

3 ani, în acest an nu există posibilitatea de decontare a sumelor. Domnule Radu Anton, vă rog. 

 

Doamna Ada Macovei: 

Este decizia dumneavoastră personală, nu a Consiliului Județean.  

 

Domnul Costică Macaleți: 

Nu, nu nu. Este o analiză a Consiliului Județean. Mulțumesc frumos. Domnul consilier Radu 

Anton. 

 

Domnul Radu Anton: 

Până să trec la interpelările mele, doresc, în continuare la acest lucru, activitățile pentru care 

se acordă finanțare trebuie analizate în funcție de riscul public pe care îl prezintă aceste activități. Cele 

care prezintă risc public, de acord cu dumneavoastră. Dar cele care nu prezintă risc și sunt necesare 

oamenilor, ele trebuie analizate. De aceea e bine să fie analizate în comisia de specialitate și luată o 

hotărâre conform legii și nu arbitrar.  

Trec la următorul punct, nicio Ordonanță militară, cum vă place dumneavoastră să le spuneți 

tuturor actelor normative din această perioadă, nu suprimă caracterul public al ședințelor de Consiliu 

Județean. Și din acest punct de vedere, constat că ședințele Consiliului Județean Botoșani nu respectă 

acest caracter public, pentru că nu participă niciun reprezentant al mediei, nu participă reprezentanți 

sau nu sunt îndeplinite celelalte condiții de transparență, respectiv publicarea pe site-ul Consiliului 

Județean a proiectelor de hotărâri, a deciziilor luate, a proceselor-verbale și a punctelor de vedere 

exprimate. Din acest punct de vedere cer părerea domnului secretar general al județului privind 

caracterul public al ședințelor de Consiliu Județean care trebuie să fie obligatorii. 

Observăm cu toții că există o stare de tensiune în rândul populației tocmai din cauza lipsei de 

informare și a lipsei de transparență. Este un stil urât de a conduce, este un stil parcă copiat de la 

acțiunea acestui virus COVID-19, extrem de ascuns, invizibil, nepalpabil și lucrul acesta nu duce la un 

sentiment de siguranță în autoritățile publice, în speța de față, Consiliul Județean. De aceea vă rog să 

acordați o mare atenție acestui aspect, respectiv caracterul public al ședințelor Consiliului Județean. 

A doua problemă pe care vreau să o ridic este răspunsul la interpelări. De trei luni de zile nu 

s-a primit răspuns la nicio interpelare. Acest răspuns poate fi dat inclusiv prin mijloace electronice, 

prin media și suferim din această cauză pentru că orice problemă a fost ridicată, orice interpelare a fost 

adresată, nu s-a primit un răspuns la astfel de interpelări. Mi-aș fi dorit să nu am dreptate, dar aici nu 
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vorbim despre chestiuni emoționale, de dorințele fiecăruia, dar o serie de măsuri neluate la timp, pot 

duce la tragedii. 

Personal, la biroul la care stau acum am aprins o candelă pentru colega noastră, doamna 

doctor Mariana Andrioaie. Dumnezeu să o odihnească și drum lin printre stele! 

Nu se poate ca la o asemenea tragedie, la moartea unui medic super cunoscut și consilier 

județean, o persoană extrem de cunoscută și care a făcut bine la foarte mulți pacienți, să nu avem o 

poziție publică din partea Consiliului Județean. Oare s-au făcut toate lucrurile cum trebuie? Întreb 

acum și insist pe acest aspect, care este situația testărilor PCR la Botoșani? Funcționează și aparatul 

achiziționat cu acea contribuție a Consiliului Județean? Care este numărul de testări care se fac pe zi? 

Vedeți lipsa acestor testări, îndeosebi acolo unde există contactul cu virusul COVID-19, este urât, urât, 

urât. Lipsa acestor testări va duce la alte tragedii. Lipsa de activitate și lipsa de transparență publică a 

deciziilor luate nu este deloc bună în acest moment pe care îl trăiește societatea.  

Am citit chiar astăzi dimineață pe site-ul Consiliului Județean, modificări în ATOP. 

Rugămintea este, dacă aveți o explicație în acest sens? Care este motivul de retragere a 3 persoane din 

ATOP? Retragerea avizului de funcționare. 

Referitor la punctele de vedere la proiectele de hotărâri, când vom trece la fiecare hotărâre în 

parte, vom aproba pe fiecare în funcție de punctele de vedere. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu vă mulțumesc! Legat de transparența decizională a executivului Consiliului Județean, 

toate ședințele sunt puse pe site-ul Consiliului Județean, am avut convorbiri și cu presa, deci este un 

lucru știut. Legat de moartea doamnei consilier doctor Andrioaie, s-au transmis condoleanțe în mass-

media. 

Dar domnul secretar general vă poate da explicații la ceea ce dumneavoastră ați ridicat ca 

interpelare. Vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule președinte, mă scuzați, vreau să intervin și eu. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Numai puțin. După ce intervine domnul secretar general, vă dau cuvântul. Domnule secretar. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Referitor la caracterul public al ședințelor Consiliului Județean, vreau să vă informez că pe 

site-ul Consiliului Județean, pe prima pagină, avem o rubrică „Acces rapid”, iar pe mijloc este 

„Deliberativ” unde avem „Ședințe de Consiliu Județean” unde întotdeauna se afișează ordinea de zi și 

convocarea ședințelor Consiliului Județean. Avem un link pentru „Hotărârile autorității deliberative”, 

cele adoptate în urma desfășurării ședințelor de Consiliu Județean, avem minutele ședințelor publice în 

care se consemnează exact modul în care au fost adoptate aceste hotărâri, precum și un alt link cu 

procesele-verbale ale ședințelor publice. Fiecare proces-verbal, odată aprobat în ședința următoare, 

este publicat pe site. 

De asemenea, pe site mai este o secțiune denumită „Monitorul oficial” în care avem „Proiecte 

de hotărâre ale autorității” precum și „Hotărârile autorității”. Toate aceste documente sunt publice, pot 

fi accesate și pot fi verificate de către dumneavoastră. La fel, convocarea ședinței a fost anunțată într-o 

publicație electronică. Atât legat de caracterul public al ședințelor Consiliului Județean.  

Mulțumesc! 
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Domnul Costică Macaleți: 

Domnule vicepreședinte Birta, vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule președinte, voi fi foarte scurt. Referitor la cele două aparate de testare, funcționează 

amândouă, numărul testărilor se raportează la DSP, sub coordonarea DSP, a comandantului acțiunii, 

nu putem noi să dăm informații în afara acestui sistem destul de bine pus la punct, gestionat de DSP. 

Aceste informații se pot obține de la CJSU. Deci nu dăm noi aceste informații.  

Voiam să completez și referitor la banii alocați ONG-urilor. Nu putem face discriminare între 

un ONG sau altul. Atât timp cât avem prinse în regulament mai multe activități, nu putem face 

discriminare între ONG-uri. Acest lucru a stat la baza deciziei luate, pentru doamna consilier. Vă 

mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Da. Domnule Ivănescu, vă rog. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Voi fi foarte scurt, domnule președinte. Vreau să transmit și pe această cale o avarie care a 

fost semnalată către Nova Apaserv, la ieșire din Botoșani spre Curtești. De vreo 3 săptămâni izvorăște 

apa acolo și nu s-a intervenit nici până acum. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Bine. Mulțumesc tare mult. Dacă mai sunt interpelări? 

 

Domnul Radu Anton: 

Domnule președinte, problema este următoarea referitor la funcționarea acestor testări: din 

toată documentarea mea, numărul de testări nu este la secret. Da, este un mod de a spune: „da, 

funcționează, dar nu vrem să vă spunem cât”. Ori nu știm, ori nu e problema care să intereseze 

Consiliul Județean.  

Referitor la repartiția acelor sume, regula este că se adoptă tot prin hotărâre de Consiliu 

Județean. Și în acest sens cred că trebuie să respectăm legea din România. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Am înțeles. Și eu vă mulțumesc! Domnule secretar general, transmit conținutul hotărârilor? 

Mai dorește cineva să intervină? 

 

Doamna Rodica Abăcioaie: 

Da. Aș dori să fac și eu o intervenție. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Doamna Abăcioaie, vă rog. 

 

Doamna Rodica Abăcioaie: 

Domnule președinte, în contextul actualei pandemii, când școala s-a mutat acasă și în online, 

„Programul Laptele și cornul” nu-și mai urmează cursul. În aceste condiții, vreau să vă întreb ce se 

întâmplă cu sumele alocate acestui program pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie și dacă printr-un 

proiect de hotărâre s-ar putea să realocăm aceste sume unor necesități urgente care sunt acum în 
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sistemul de învățământ, respectiv achiziționarea de tablete pentru copii din mediul rural grav 

dezavantajați?  

 

Domnul Costică Macaleți: 

Doamna Abăcioaie, sesizarea este foarte bună. Am înțeles și de la ministrul din Guvernul 

României că aceste sume se vor aloca pentru cumpărarea de tablete. Vedem ce se va întâmpla în viitor 

și mi se pare o chestiune foarte, foarte bună. Dacă mai sunt intervenții? Domnule Pătrăuceanu, vă rog. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Bună ziua tuturor! Domnule președinte, pentru colegul nostru, domnul consilier Anton, am 

citit și eu din presă că președintele de la PNL a numit o altă persoană la Spitalul Județean. Poate 

domnul consilier Anton îl întreabă pe domnul președinte de la PNL și ne spune și nouă la următoarea 

ședință, câte persoane se testează zilnic la Spitalul Județean, în ceea ce privește analiza costurilor. Vă 

mulțumesc și poate ne dă și nouă informația. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Am înțeles. Mulțumesc frumos. Am să dau citire ordinii de zi pentru fiecare proiect de 

hotărâre. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, 

pentru anul 2019, al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 56) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie 

,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”. (Proiect nr. 59). Se 

relicitează. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie 

,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”. (Proiect nr. 60). Se 

relicitează acest drum. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020. (Proiect nr. 62) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 – 

aferent anului 2019 – cu privire la stadiul realizării măsurilor din “Planul de menținere a calității 

aerului în Județul Botoșani”. (Proiect nr. 61) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 15 aprilie 2020. 

Dacă sunt interpelări sau comentarii la aceste proiecte? După care vom trece la sesiunea de 

vot, aceeași procedură ca în audioconferințele anterioare. Vă rog. 

https://www.cjbotosani.ro/files/H169_31102019.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H169_31102019.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H169_31102019.pdf
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Dacă nu sunt interpelări, trecem la procedura de vot.  

Domnule secretar general, vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, domnule președinte. Voi face apelul nominal în vederea votării proiectelor de 

hotărâre expuse anterior. 

Doamna Abăcioaei Rodica? – „Pentru” 

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

Domnul Andrieș Valerian? - „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Anton Radu?  

 

Domnul Radu Anton: 

O singură observație la Proiectul privind calitatea aerului: acest raport prezintă doar o poză a 

zilei, nicidecum o analiză a fenomenului, a investițiilor care trebuie realizate și duse la îndeplinire 

pentru un mediu sănătos. Un singur exemplu dau aici, „modernizarea infrastructurii pentru rețeaua de 

tramvai din Municipiul Botoșani, 18 km - realizat 100%” scrie în document. Probabil o să afle și 

domnul Ivănescu că acest proiect este realizat. De asemenea, „achiziționarea a 9 tramvaie” – realizat 

100%. Din ceea ce am văzut eu în oraș, realitatea este total diferită.  

Votez „Pentru” și dacă va fi timp la sfârșit, la Diverse, voi mai avea o intervenție. Mulțumesc! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc! 

 

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

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu?  Domnul Aroșoaie, nu vă aud, vă rog să apăsați tasta 0. 

Domnule Aroșoaie, tot nu vă aud, dacă mă auziți, apăsați tasta 0. – „Pentru” 

Doamna Bârliga Rodica? – Votez „Pentru” 

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

Doamna Breșug Cristina? – Bună ziua! Votez „Pentru” toate proiectele  

Domnul Bursuc Constantin? - Votez „Pentru” toate proiectele și pentru ordinea de zi 

Domnul Gireadă Ionuț? – Votez „Pentru” 

Domnul Isac Constantin? – Votez „Pentru” 

Domnul Ivănescu Victor? Nu v-am auzit, domnule Ivănescu. Mai apăsați o dată tasta 0. 

Domnule Ivănescu, tot nu vă aud. Dacă mă auziți, apăsați tasta 0, vă rog.  

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Înainte de vot vreau să fac un comentariu referitor la cele două proiecte de pe ordinea de zi, 

respectiv 59 și 60, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de 

modernizare drumuri județene.  
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Stimați colegi, observ foarte mari diferențe între actualizarea din 2017, așa cum este prezentat 

în Raportul de specialitate, fiindcă a mai fost în 2018 o actualizare. Diferențe enorm de mari între ce s-

a actualizat în 2018 și 2019. Aș vrea să punctez aici câteva cifre: la Coțușca – Ghireni, față de ce a fost 

în 2017 scrie aici, dar în 2018 a mai fost o actualizare, este o creștere de 35%. Iar creșterea din bugetul 

local este de 22 de ori mai mare. La Corlăteni – Dimăcheni, o creștere de aproximativ 50%. Iar din 

bugetul local , de 2,7 ori mai mare. Sunt niște creșteri foarte mari, diferențele sunt foarte mari.  

Am o întrebare: aceste lucrări, au fost contractate? Au un stadiu de realizare?  

 

Domnul Costică Macaleți: 

Lucrările au fost contractate, constructorul a abandonat lucrările. Trebuie să relicităm aceste 

lucrări. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Deci au un stadiu de realizare, 1%, 2%, 5%, 10%? 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Nu, nu. La Corlăteni – Dimăcheni au realizat în proporție mică, după care au abandonat 

lucrarea. Domnule Ivănescu, am să cer de la Drumuri Județene o explicație și în următoarea ședință vă 

transmitem. 

 

Domnul Victor Ivănescu: 

Cele mai mari diferențe le-am văzut, înțeleg la materiale și la manoperă, poate, dar la asistență 

tehnică, diferența este enormă. La o lucrare de 2,5 km – 500 de milioane. La o lucrare de 6,5 km – 20 

de mii de lei. Este imens de mult. Nu știu, poate au fost proiectanță diferiți. Eu votez „Pentru” toate 

proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru aceste două proiecte, fiindcă nu blocăm noi investițiile 

la Drumuri Județene, dar sunt convins și am încredere că în urma licitației și reanalizării acestor devize 

generale, sumele și prețurile vor fi cele corecte. Mulțumesc. 

Deci votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Da. Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc. Am înregistrat votul dumneavoastră. 

Domnul Macaleți Costică? - „Pentru”  

Doamna Macovei Ada Alexandrina? – „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și am să 

vă rog la Diverse să îmi dați cuvântul. Mulțumesc. 

Domnul Marian Sergiu? – „Pentru” ordinea de zi 

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

Domnul Nazare Gheorghe? – „Pentru” 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnule Olaru, nu reușesc să vă aud – Votez „Pentru” toate 

proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  
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Domnul Pietraru Florentin? – Votez „Pentru” proiectele de pe ordinea de zi și aș avea o scurtă 

rugăminte pentru colegii de la Drumuri: dacă documentațiile de modernizare și reabilitare au 

cuprinse și cheltuieli pentru amenajarea parcărilor? A mai fost o intervenție a unei colege, doamna 

Saucă și ar fi interesant ca în aceste documentații, obligatoriu să fie prinse amenajarea parcărilor și 

dotarea parcărilor cu tot mobilierul necesar, specific. Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc și eu, am înregistrat votul dumneavoastră. Colegii de la tehnic nu sunt prezenți în 

această audioconferință, vă vom comunica un răspuns.  

Domnul Pleșca Stelian? – Vot „Pentru” 

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

Doamna Roman Magda Roxana? -  „Pentru” 

Domnul Rusu Gheorghe? – Votez „Pentru” 

Domnul Rusu Pavel? – Votez „Pentru” 

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

Domnul Știrbu Florin? - Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Todică Gheorghe? - Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Toma Liviu Constantin? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

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

Domnul Vâzdoagă Gheorghe? – Votez „Pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

 

 Votarea s-a încheiat, proiectele au fost votate în unanimitate, la fel și procesul-verbal al 

ședinței. (32 voturi „pentru”) 

Mulțumesc frumos.  

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc, domnule secretar general. Domnule consilier Anton, scurt, vă rog. După care 

urmează doamna Ada Macovei. Vă rog. Poftiți, doamna Ada Macovei. 

 

Doamna Ada Macovei: 

Domnule președinte, în județul Botoșani la această dată, în sistemul de învățământ 

preuniversitar sunt aproximativ 44 de mii de elevi, din care cam 3500 sunt în anul terminal, clasele a 

XII-a și a XIII-a, astfel rămân 40.500 de elevi care au obligația să continue învățarea de la distanță în 

județul nostru, aici unde șomajul și sărăcia cresc în timp ce infrastructura este foarte precară.  

Am avut ani la rând programul euro 200, dar din cauza plafonării veniturilor pe membru de 

familie, deși a crescut constant în ultimii ani salariul minim și salariul mediu, avem un număr 

extraordinar de mic de beneficiari, de la câteva mii în urmă cu 7-8 ani, am ajuns în 2016 la 472 de 

elevi, 312 elevi în 2017, 166 în 2018 și 187 în anul trecut, ceea ce este irelevant la nivel de sistem. În 

acest moment, Ministerul Educației introduce și centralizează datele despre echipamentele electronice 
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pe care le au elevii la dispoziție în familie, pentru învățare online, iar în județul nostru lucrurile nu sunt 

așa cum ne așteptam. Inclusiv inspectorul școlar general a apreciat în presă că un sfert din populația 

școlară se află în categoria de risc. 

Având în vedere un preț rezonabil, de 500 de lei pentru o tabletă educațională și atenție, nu 

dedicată jocurilor, ci educațională, estimăm cam 10 mii de elevi din sistemul de învățământ 

botoșănean ar putea fi sprijiniți în învățare, nu doar acum în timpul suspendării cursurilor, ci și în anii 

viitori. Pentru că acestea sunt vremurile pe care le trăim și din păcate, multe familii nu-și permit aceste 

echipamente.  

Propunerea noastră este de alocare a unei tablete pe familie, acestor aproximativ 10 mii de 

beneficiari care sunt în categorie de risc major în ceea ce privește accesul la educație. De aceea, ca să 

nu mai trimitem o altă propunere pentru un proiect de hotărâre de Consiliu, la o ședință următoare, vă 

rog pe dumneavoastră să preluați tema, sunt sigură că și colegii consilieri județeni din PSD sunt de 

acord cu această măsură.  

Există, de asemenea, și precedente în alte județe ale țării și am să vă dau doar exemplul 

județului Maramureș, unde au fost deja alocați bani pentru tablete, urmând ca aceștia să fie decontați în 

cazul în care Ministerul Educației va face o achiziție națională, ceea ce este puțin probabil pentru că 

totul, știți, se bazează pe descentralizare și pe buna colaborare cu autoritățile locale și județene.  

De aceea cred că din fondul de rezervă a Consiliului Județean și eventual prin decontare 

ulterioară din fonduri europene, banii aceștia trebuie alocați foarte rapid, cu mare răspundere, pentru 

că vedeți, învățarea online îi duce pe cei mai mulți dintre copiii noștri în imposibilitatea de a avea 

acces la educație. Vă mulțumesc. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc și eu. Domnule Anton, dacă sunteți. 

 

Domnul Radu Anton: 

Da, domnule președinte. Referitor la intervenția domnului Pătrăuceanu, am fost perceput 

greșit și îmi cer iertare. În toată intervenția mea nu am pomenit nimic despre vreun partid politic. În 

această perioadă avem nevoie de oameni dedicați și de echipe care să scoată județul din această 

perioadă nefastă. Chiar personal, între dumneavoastră și mine, ne-am cunoscut de-a lungul timpului, o 

repet public acum, prieten și coleg adevărat este acela care te ajută la necaz și nu cel care doar se 

laudă. Spiritul de gașcă, iertați-mi expresia de argou, nu are ce căuta în această perioadă în 

manifestațiile Consiliului Județean. 

Vreau să întreb ce facem cu celelalte investiții în continuare? Întreb din nou despre drumul 

județean Coșula – Vorona, dacă există un răspuns privind stadiul acestor lucrări la drumul județean? 

Vă mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu vă mulțumesc! S-a dat ordin de începere la Coșula – Vorona, s-au fixat printr-un CTE 

sumele și kilometrii care vor fi făcuți prin întreținere și începem în partea de sud cu Baisa – Corni care 

după cum bine știți, este distrus de cei care cară agregate de pe Valea Siretului.  

Referitor la Drumul Strategic, la mijlocul lunii mai avem ofertanți, sperăm să se liciteze acest 

drum. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Domnule Birta, vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnule președinte, referitor la fondul de rezervă aș vrea să punctez. Colegii noștri trebuie să 

știe, noi am aprobat fondul de rezervă pentru tot anul 2020 și tot acest fond de rezervă este de 600 de 
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mii de lei. Pentru a putea aloca o sumă de 6 milioane de lei din fondul de rezervă sumele trebuie să se 

regăsească din alte părți și bineînțeles, redirecționate către fondul de rezervă. Nu știu dacă se întrunesc 

toate condițiile pentru a putea iniția un astfel de proiect de hotărâre, mă refer cu o asemenea valoare. 

Deci, în momentul de față, fondul nostru de rezervă, pentru tot anul 2020 este de 600 de mii 

de lei. Mulțumesc! 

Domnul Costică Macaleți: 

Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții? 

 

Domnul Florentin Pietraru: 

Domnule președinte, ideea tabletelor este extraordinară, dar nu era rău dacă, fiind o problemă 

națională, se trece această inițiativă de achiziționare de tablete pentru online, la Guvernul României și 

la Ministerul Învățământului. Tot de acolo să fie dirijați și banii. Mulțumesc! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Mulțumesc. Domnule Rusu, vă rog. 

 

Domnul Gheorghe Rusu: 

Vă mulțumesc! Reușesc și eu să am o intervenție, văd colegii cum intervin de 3-4 ori și au un 

apetit mare. Vreau să ridic problema pentru dumneavoastră: mai mulți șoferi m-au contactat, eu știu că 

Serviciul Înmatriculări este în subordinea Instituției Prefectului, dar v-aș ruga pe dumneavoastră, poate 

să faceți totuși ceva. Pentru că dacă Suceava este închisă pentru că e carantină, am impresia că 

Botoșani este singurul județ în care Serviciul Înmatriculări este închis de peste o lună de zile. Dacă 

vreți să verificați, vedeți Iași și alte județe în care se lucrează. Eu cred că se poate găsi o soluție, chiar 

dacă este mai restrânsă, să se lucreze, pentru că atunci când vor da drumul, vor fi sute, poate mii de 

oameni și va fi iar o mare, mare problemă. 

Deci v-aș ruga să interveniți, poate domnul prefect găsește o soluție să deschidă acest 

serviciu. Mulțumesc. 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Am discutat, cei de la Serviciul Înmatriculări sunt în carantină. Soluția este să iasă din 

perioada procedurală după care vor reîncepe activitatea. Dacă mai sunt intervenții? Domnule 

Pătrăuceanu, vă rog. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Vreau să intervin și eu în ceea ce privește proiectul doamnei Macovei. Eu sunt de acord cu 

dumneaei, dar totodată vreau să aduc la cunoștință că dacă nu sunt banii necesari pentru aceste tablete, 

poate reușim totuși un contract de colaborare cu Inspectoratul Școlar Botoșani, pentru a face câteva 

emisiuni la tv, la Somax, pentru acei copii care termină clasa a VIII-a, clasa a XII-a, poate totuși să îi 

ajutăm cumva prin intermediul televiziunii, dacă nu găsim suma de 5 – 6 milioane lei. 

Iar referitor la replica domnului Anton, domnule Anton să știți că eu nu fac politică la fiecare 

proiect pe care îl avem pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. O zi frumoasă! 

 

Domnul Costică Macaleți: 

Și eu vă mulțumesc! Referitor la fondul de rezervă al Consiliului Județean, avem o situație 

specială la Direcția Copilului, în sensul că sumele alocate la începutul anului au fost doar până în luna 

iunie. Trebuie să încercăm în mod special să acoperim sumele necesare la Protecția Copilului, inclusiv 

la cele 6 UAMS-uri pe care le avem noi în județ. Pentru că au intrat în ture de 2 săptămâni cu 2 
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săptămâni și trebuie să le asigurăm masă, cazare și cele necesare. Dacă mai sunt intervenții, stimați 

colegi?   

Dacă nu, vă mulțumesc! 

Vă doresc o zi bună! 

 

 

 

Situația voturilor în urma centralizării 

 

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, 

Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-

Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele 

două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 61 pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 – aferent anului 2019 – cu privire 

la stadiul realizării măsurilor din “Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Întocmit, 

Marilena MIRON 

 

* Sistemul de audioconferință a fost asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 


