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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 02.09.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 214 din 29.08.2022 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Propun ca în deschiderea ședinței Consiliului Județean Botoșani să se intoneze Imnul de Stat 

al României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, în debutul ședinței noastre de astăzi vă rog să-mi 

permiteți ca, în numele Consiliului Județean Botoșani, să omagiem din nou excelența în sport. 

De această dată este vorba despre tânărul nostru botoșănean care ne face cinste ori de câte 

ori ia startul la cele mai grele ultramaratoane din lume. Iulian Rotariu. 

De ani buni, Iulian Rotariu uimește o lume întreagă prin faptul că reușește tot timpul să își 

depășească limitele. Și nu o face pentru gloria lui, ci aleargă pentru a face cunoscută și a sprijini 

Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Botoșani.  

Plin de credință și optimism, Iulian Rotariu nu s-a gândit niciodată să renunțe la cursele 

infernale, ba din contră, a găsit tot timpul forța necesară pentru a străbate cele mai dificile trasee de 

pe pământ.  

Dacă am sta să trecem în revistă cursele pe care le-a câștigat, ne-ar lua, categoric, zeci de 

minute. Dar astăzi voi reaminti că în iulie Iulian Rotariu a devenit al 6-lea alergător care completează 

cu succes toate cele 5 ultramaratoane Continental Chalenge. Dar el nu doar că a terminat cele 5 

ultramaratoane, ci a devenit și primul alergător care le-a câștigat pe toate.  

Așadar, în 2019 – Track din Australia – 522 km, când a stabilit un nou record al cursei, Cursa 

Ultra Africa din Mozambic - 250 km, tot în 2019, Cursa Ultra Asia din Vietnam – 220 km, în 2020, 

Cursa Ultra Bolivia – 220 km, în anul 2021, stabilind recordul cursei, și Cursa Ultra Norvegia – 140 

km, în această vară, pe care a câștigat-o, din nou, într-un timp record. 

Pot fi spuse multe cuvinte despre tânărul nostru botoșănean Iulian Rotariu, dar eu mă voi 

opri aici și ne va povesti dumnealui mai multe. 

Așadar, în semn de apreciere pentru tot ceea ce face, în numele Consiliului Județean 

Botoșani, îi oferim astăzi, în plenul ședinței noastre, o Diplomă de Excelență și bineînțeles, Flacăra 

Speranței, pe care o întreține atât de bine și atât de frumos în inima copiilor pentru care aleargă. 

Așadar Iulian, felicitări și mulțumim din suflet pentru tot ceea ce faci! Mesajului nostru cred 

că se alătură sutele de mii de botoșăneni au fost alături de tine și bineînțeles, vor fi alături de tine.  

Înainte de a ne transmite câteva cuvinte, aș vrea să îi oferim o diplomă de apreciere pentru 

tot ceea ce face, pentru faptul că îl ajută pe Iulian Rotariu de fiecare dată să fie tot mai bun, să o 

felicităm și pe doamna profesor Iolanda Daniela Vieru. 

Vă felicităm, vă mulțumim, și vă rugăm să îl duceți pe Iulian la cea mai bună formă sportivă 

pentru cursele viitoare! Noi suntem mândri de dumneavoastră și de toți botoșănenii care fac cinste 

acestui județ binecuvântat de Dumnezeu. Vă rog să îmi permiteți să vă ofer și dumneavoastră un 

buchet de flori și o diplomă din partea Consiliului Județean. 

Felicitări din tot sufletul!  

 

Domnul Iulian Rotariu: 

Bună ziua! Sărut mâinile! Am onoarea să vă salut! Să știți că emoțiile sunt mai mari acum 

decât la cursă. Acolo, în principiu, știu ce să fac sau doamna profesoară mă pregătește să știu ce să 

fac de fiecare dată.  
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Vreau să încep prin a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru că a îngăduit să mi se dea 

posibilitatea să particip la aceste competiții! Mulțumesc sponsorilor care mi-au fost alături și am putut 

participa la aceste competiții și mă uit în sală și sunt oameni prin care Dumnezeu lucrează și care îmi 

sunt alături. Mulțumesc frumos!  

Mulțumesc tuturor botoșănenilor, tuturor oamenilor de bine, eu tot timpul când ajung la 

aceste competiții am nevoie de un gând bun și de o rugăciune și simt că de acasă vin aceste lucruri. 

Sunt onorat că pot reprezenta și că sunt un ambasador pentru cauza copiilor cu autism din 

Botoșani și nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor de la serviciu care mă susțin și doamnei 

profesoare Vieru care șlefuiește mereu la bucățica de pământ care sunt eu și m-a ajutat de fiecare dată 

să îmi împing limitele și mereu mi-a zis „învinge cel ce se învinge”. 

Curse grele, curse pe care le-am terminat, cum îmi place mie să spun, cu barba sus și să ridic 

steagul României cât mai sus. De fiecare dată am simțit prezența lui Dumnezeu alături de mine la 

aceste curse și dacă mi se permite un mic exemplu, la ultima cursă, din Norvegia, din cauza faptului 

că nu am avut un partener am fost penalizat 2 ore, dar am încercat să le explic organizatorilor că în 

această cursă partener îmi va fi Hristos, nu știu cât de mult au realizat ei. Cert este că a fost acolo și 

am terminat cursa cu 9 ore mai repede față de locul 2 și cu 13 ore mai repede față de locul 3 și apoi 

nu a mai terminat nimeni. Au fost 19 concurenți, trupe foarte bine pregătite, militari, sportivi de mare 

performanță. Așa a fost îngăduit. Exact cum pentru cursa din Namibia ne-am pregătit foarte mult, dar 

am venit pe locul 2 pentru că au fost lecții pe care trebui a să le învăț, așa a fost și în cursa pe care a 

fost îngăduit să o câștig. Foarte mult m-a motivat cauza copiilor cu autism, să obțin titlul de campion, 

să câștig locul 1 pentru toate cele 5 competiții organizate de Canal Aventure. Mereu am zis și susțin 

acest lucru, să știți că nu eu, Iulian Rotariu, am terminat aceste curse, ci copiii cu autism din Botoșani 

sunt de fapt campionii.  

Mulțumesc din suflet pentru tot! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Mulțumesc doamnei 

profesoare care îmi este alături! Mulțumesc, doamna președinte! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim, Iulian! Iată că Iulian este extrem de modest și așa rămâne în continuare. Nu a 

făcut nici o referire la starea de sănătate pe care și-a șubrezit-o între timp. Noi îi dorim sănătate multă 

și să se repună foarte repede pe picioare. Eu sunt ferm convinsă că Iulian va intra în Cartea 

Recordurilor. Este de datoria noastră să sensibilizăm acest for internațional, astfel încât Iulian să se 

regăsească acolo unde îi este locul. Pentru că puțini sunt aleșii lui Dumnezeu care pot face o asemenea 

performanță. Iată că și de această dată, de pe acest tărâm al nostru, pleacă nume mari care vor rămâne 

în istoria sportului de această dată, sau să îi spun așa, în istoria noastră recentă.  

Așadar Iulian, ne înclinăm în fața muncii tale, în fața acestei dorințe de a-ți depăși limitele 

și de a fi în continuare lângă copiii nu doar botoșăneni, ci din întreaga țară. De altfel, tu nu ai dus mai 

departe doar numele județului Botoșani, ai dus mai departe numele României și, ca o picătură de ulei 

care se ridică deasupra apei, așa suntem și noi prin acești sportivi care fac mândrie județului nostru. 

Felicitări încă o dată și cu voia ta, o voi ruga și pe doamna profesor să ne spună câteva 

cuvinte. 

 

Domnul Iulian Rotariu: 

O secundă, dacă îmi permiteți! Să știți că eu nu m-am întâlnit cu doamna profesoară de când 

am terminat cursa și doresc să îi ofer măcar un buchet de flori. 

 

Doamna Iolanda Daniela Vieru: 

Bună ziua! Sunt onorată să mă aflu aici, este prima oară de când predau, de 35 de ani, când 

am fost invitată la o activitate așa importantă. Chiar am mai multe emoții decât la orice competiție la 

care am participat cu cei mai buni sportivi ai mei. 
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Iulian este un model și pentru mine, este un model pentru comunitate. Aș vrea să am mulți 

sportivi ca și dânsul pentru că are un har, este ca un pământ care se poate modela cum vrei tu. Are o 

voință ieșită din comun, iar faptul că el concurează pentru niște ființe lângă care trebuie să fim 

permanent, îmi dă și mie energie să găsim metode și mijloace să îl motivez și să meargă mai departe, 

să lupte pentru această cauză nobilă. Într-adevăr, este susținut și nu știu dacă a fost așa mult vreodată, 

chiar nu am intrat în detalii cu dânsul legat de ajutorul pe care l-a primit, dar este foarte important să 

fim lângă dânsul pentru că sportul este cel mai bun ambasador, iar județul nostru poate fi promovat 

în lume, nu neapărat în România, pentru că aici deja este valoare, dar acum este și primul în lume 

care a făcut acest efort. Este foarte, foarte mare. Profesorii de educație fizică și nu numai dânșii, știu 

ce înseamnă efortul fiziologic, fizic, intelectual pe care le depune pentru a termina aceste curse în 

condiții normale și bineînțeles, la final să ridice steagul României, să fie mândru de ce a făcut și că 

nu a muncit degeaba.  

Aș vrea să mai apreciez că sunt impresionată de ajutorul pe care îl are din partea colegilor. 

Acolo este într-adevăr o familie. Știam că familia pompierilor este o familie, dar într-adevăr, nimeni 

nu cred că vreodată poate să nu zică acest lucru.  

Mulțumesc! Chiar am foarte mari emoții, m-am gândit la multe să vă zic dar pur și simplu 

toate mi s-au șters din minte. Sunteți foarte importanți și sper să fi zis ce trebuie. Mulțumesc foarte 

mult! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim, doamna profesor! Aș vrea să îl rog e Iulian să ne spună două aspecte: care a fost 

temperatura cea mai ridicată la care ai alergat și care a fost temperatura cea mai scăzută? Pentru că 

traseele știm cât de grele au fost. 

 

Domnul Iulian Rotariu: 

Temperatura cea mai ridicată a fost +48 de grade în Australia și gândiți-vă că seara ajungea 

la -2, -3 grade, iar cea mai scăzută, în Antarctica, -40 de grade. Se alerga la -40 de grade. Exact cum 

a precizat doamna profesoară, organismul uman suferă niște modificări. Am terminat cursa din 

Norvegia, am plecat de la noi din țară, erau 20 și ceva de grade, în zona de stat erau 3 grade, -15 în 

cursă, am terminat cursa și când am venit, 3 săptămâni am dormit doar afară. Adică să încerc să îmi 

echilibrez organismul, să îl pun înapoi pe picioare. Am slăbit foarte mult. Iarăși, a fost cursa din 

Namibia, am plecat în cursă pentru 522 de km cu 64 de kilograme și m-am întors cu 56. S-a terminat 

cursa și după ce s-a dus toată euforia nu puteam să mă țin pe picioare.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim, Iulian încă o dată! Dacă timpul vă permite, noi avem doar 4 puncte pe ordinea 

de zi și v-aș invita la biroul meu pentru ca la finalul ședinței să facem o fotografie cu toții în fața 

Palatului administrativ. Sunteți de acord? Da. Mulțumesc frumos!  

 

Doamnelor și domnilor consilieri, din numărul total de 33 de membri ai Consiliului Județean 

sunt prezenţi astăzi la ședința noastră 24 de colegi. Lipsesc motivat 9 colegi. (dl Dorin Birta, dna 

Daniela Aramă, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dna Elena-Ramona Guraliuc, dna Agnes-Mihaela Holca, 

dl Liviu Hrimiuc, dl Radu Malancea, dl Cătălin-Cristian Olaru, dna Mariana-Mirela Saucă) 

Participă la şedinţa noastră domnul secretar general al județului și bineînțeles, domnii și 

doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectelor de hotărâre și domnii și 

doamnele directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un proiect de hotărâre. 



4 

În consecință, propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte, care nu suportă amânare 

până la ședința ordinară, respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind darea unui bun aparținând domeniului public al Județului 

Botoșani, în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani; 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 

din 28.04.2022 privind aprobarea proiectului „ZUM BT PLUS - Un plus de incluziune pentru 

comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 79 din 31.03.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea 

Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect.  

Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru proiectele de 

hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc pentru deschiderea pe care ați arătat-o în condițiile în care pentru ultimul proiect 

solicitarea de clarificări din partea finanțatorului a sosit pe adresa Consiliului Județean abia ieri și de 

aceea am introdus și acest proiect. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile, pe anul 2022. 

(Proiect nr. 180 din 28.08.2022) 

Potrivit Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2022 

județului Botoșani i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile, în cuantum de 4.695,00 mii lei, a căror repartizare pe unități 

administrativ-teritoriale se face prin hotărâre de către Consiliul Județean, după consultarea primarilor. 

În data de 26.08.2022 au fost convocați primarii unităților administrativ-teritoriale la 

consultări privind repartizarea sumei alocate. 

În consecință, propun ca suma alocată județului Botoșani să fie repartizată bugetului propriu 

al județului, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, respectiv pentru asigurarea 

contribuției județului Botoșani la finanțarea obiectivului de investiții major și de o importanță 

deosebită pentru Județul Botoșani, „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod 

SMIS 112979. 

Proiectul implică parteneriatul dintre Județul Botoșani și Județul Iași și comunele: Lunca, 

Mihălășeni, Răuseni, Dobârceni, Blândești, Călărași, Todireni, Sulița, Gorbănești, Hlipiceni, 

Trușești, Dângeni, Albești, Hănești - județul Botoșani și comuna Șipote - județul Iași, având ca lider 

de parteneriat U.A.T. Județul Botoșani. 

Valoarea suplimentară rezultată din activarea mecanismului de ajustare a prețului conform 

prevederilor legale și clauzelor din contractele de execuție lucrări, precum și cota de 2% din 

cheltuielile eligibile sunt în sarcina Consiliului Județean Botoșani, fiind asigurate din bugetul propriu 

al județului. 

Pentru aceste motive a fost întocmit proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mai mult 

decât atât, aș mai face o mențiune, banii pe care i-am primit de la Guvern sunt foarte puțini, iar acum 

Consiliul Județean se află în fața unui vârf de plată către constructori, mai ales că unii au finalizat 

lucrările cu aproximativ un an mai devreme.  

Așa cum am spus încă de anul trecut și de la începutul anului, în momentul constituirii 

bugetului, Drumul Strategic este prioritatea noastră numărul 1 și am subliniat că eventualele sume de 
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la rectificare vor merge către acest obiectiv. Așa cum spuneam, Drumul Strategic trece prin toate cele 

15 comune, unele conduse de primari PSD, altele conduse de primari PNL sau primari de la PRO 

România.  

Așadar, alocarea banilor la Drumul Strategic nu are nici o încărcătură politică, nu ține cont 

de apartenența politică a primarilor, indiferent de declarațiile publice pe care le mai fac unii oameni 

politici.  

Deci, Drumul Strategic este o investiție care va aduce beneficii reale zonei de sud a județului 

Botoșani și bineînțeles, a județului în ansamblul său. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

Mulțumesc pentru vot. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi, înscris suplimentar: Proiect de hotărâre privind darea unui 

bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai 

Eminescu” Botoșani. (Proiect nr. 181 din 30.08.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 249/14.12.2021 s-a aprobat achiziționarea 

bunului imobil monument istoric „Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională 

nr. 62. Urmare  a hotărârii menționate a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului 

respectiv. Prin Încheierea nr. 66032/24.08.2022 a fost radiată mențiunea rezervei dreptului de 

proprietate, ca urmare a achitării de către Consiliul Județean Botoșani a ultimei rate, conform 

contractului de vânzare menționat anterior și efectuării transferului de proprietate. 

Prin prezentul proiect de hotărâre supun spre aprobare propunerea de transmitere în 

administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani a spațiilor cu suprafața construită 

desfășurată de 760 mp, situate la parterul imobilului monument istoric „Casa Moscovici, bunuri aflate 

în domeniul public al județului Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi, înscris suplimentar: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 28.04.2022 privind aprobarea proiectului „ZUM 

BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a 

cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 182 din 30.08.2022) 

Proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din 

Municipiul Botoșani” va fi implementat de UAT Municipiul Botoșani în parteneriat cu DGASPC 

Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. 

În etapa de precontractare s-a solicitat actualizarea acordului de parteneriat, inserând 

formularele de identificare financiară și înregistrarea costurilor totale pe fiecare activitate/entitate. 

În acest context, Consiliul Local al municipiului Botoșani a adoptat la sfârșitul lunii august 

Hotărârile nr. 364 și nr. 367, prin care s-a aprobat acordul de parteneriat consolidat, cu luarea în 

considerare a solicitărilor din scrisoarea de clarificări, precum și recomandările experților din etapa 

de verificare tehnico-financiară a proiectului. 

Urmare a acestui fapt, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani 

a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 28.04.2022. 
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Precizez că valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoşani este de 4.895,80 

lei (2%), nefiind modificată față de Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 28.04.2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi, înscris suplimentar: Proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 din 31.03.2022 privind aprobarea 

proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în 

format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 183 din 01.09.2022) 

Urmare a solicitării de clarificare primită din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16.183/01.09.2022, este necesară 

completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 79/31.03.2022 în sensul aprobării Notei de fundamentare 

a investiției propusă a fi realizată prin proiect, document care a fost depus ca anexă la Cererea de 

finanțare. 

Menționăm faptul că termenul de răspuns la Solicitarea de clarificări primită este 07.09.2022. 

Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 79 privind aprobarea 

proiectului „Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în 

format GIS” și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (24 voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc pentru participarea la ședința noastră de astăzi și vă anunț că probabil în data 

de 12 sau 13 septembrie vom avea o nouă ședință extraordinară pentru că trebuie să ne încadrăm în 

cele 15 zile privind aprobarea bugetului nostru rectificat. Pentru că cei de la Administrația Financiară 

ne-au trimis destul de târziu machetele cu sume și atunci noi trebuie și suntem obligați să consultăm 

toate unitățile noastre subordonate astfel încât să avem un buget echilibrat până la sfârșitul anului.  

Bineînțeles, va fi și ședința noastră ordinară la sfârșitul lunii. Dar, în principiu, vă rog să 

luați în calcul data de 12/13 septembrie pentru ședința extraordinară.  

Mulțumesc și haideți să facem o fotografie cu campionul nostru! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 


