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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 04.02.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 30 din 31.01.2022 

 

 

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 și Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din numărul total de 33 de membri, sunt prezenți 

astăzi 28 de colegi. Lipsesc motivat 5 colegi. (dna Rodica Abăcioaei, dna Elena-Ramona Guraliuc, dna 

Agnes-Mihaela Holca, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu și dna Mariana-Mirela Saucă) 

Participă la ședința noastră de astăzi, înlocuitor al domnului secretar general al județului – 

doamna director Amalia Marian, directorul Direcției Juridice,  domnii și doamnele directori ai aparatului 

de specialitate, domnii și doamnele directori ai instituțiilor subordonate. Mulțumim reprezentanților presei 

pentru participarea la ședința noastră de astăzi și pentru prezentarea cu obiectivitate a tuturor informațiilor 

din această ședință. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 4 de puncte, toate proiecte de 

hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi, după punctul 3, cu încă 2  proiecte, de hotărâre respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 25.000 de lei, din bugetul propriu județean 

pentru anul 2022, pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din 

cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”.  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani la Târgul de Turism al 

României, București, ediția februarie 2022. 

 

Menționez că pentru toate proiectele de hotărâre avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu, vă supun votului. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 
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Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere 

pentru realizarea obiectivului de investiții  „Pod de beton armat peste râul Siret, pe drumul județean DJ 

291K km.7+220, Zamostea, jud. Suceava și Talpa, jud. Botoșani” (Proiect nr. 27 din 31.01.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, proiectul vizează semnarea unui nou acord de 

asociere cu Județul Suceava în vederea continuării lucrărilor de investiții la obiectivul mai sus menționat. 

În 1996 au fost începute lucrările la obiectivul de investiții, dar acestea au fost sistate în mai 

multe rânduri. În anul 2001 a fost încheiat un Acordul de asociere, acordul are nr. 7921/09.07.2001 între 

Consiliul Județean Botoșani și Consiliul Județean Suceava, în vederea continuării lucrărilor, acord care nu 

s-a materializat. 

Scopul acordului de asociere pe care îl propunem astăzi este asigurarea legăturii între județul 

Suceava și județul Botoșani prin reducerea distanțelor de transport. Podurile cele mai apropiate sunt: 

Podul din orașul Siret pe DN 2 la 17 km în amonte și Podul de la Zvoriștea pe DN 29A la 11 km în aval. 

Pentru continuarea lucrărilor se impune realizarea imediată a unei expertize tehnice de specialitate prin 

care se va certifica starea tehnică a lucrărilor de infrastructură și suprastructură la podul în cauză, iar în 

funcție de recomandările din expertiză, se vor continua procedurile de achiziție publică privind elaborarea 

Studiului de fezabilitate, aprobare indicatorilor tehnico-economici, proiectul tehnic și execuția lucrărilor. 

Cotele de participare sunt 50% pentru fiecare parte. 

Este o investiție asupra căreia ne vom apleca, pentru că aici lucrurile trenează de prea mult timp. 

Am discutat zilele trecute cu reprezentanții Direcției Județene de Drumuri și Poduri și cu omologii noștri 

din Suceava pentru a realiza procedura de expertizare, pentru ca apoi să realizăm documentația tehnică și 

execuția podului care ar putea reduce distanța dintre Talpa (Botoșani) și Zamostea (Suceava). După 

realizarea acestor pași se va scoate la licitație restul lucrărilor de efectuat.  

Vom urni lucrurile și în această direcție, așa cum am făcut-o și pe alte sectoare de drum afectate de 

alunecări de teren sau pe care intenționăm să le trecem de la stadiul de piatră la cel de asfalt.  

Acesta este proiectul de hotărâre, l-ați avut la mape, l-ați dezbătut în comisii. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare 

încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 

Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului 

Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7-Suceava-Botoșani”. (Proiect nr. 28 din 

31.01.2022) 

Consiliul Județean Botoșani împreună cu Consiliul Județean Suceava, Municipiul Botoșani și 

Municipiul Suceava au făcut demersuri comune către Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. pentru pregătirea și implementarea obiectivului de investiții „Drum Expres 

A7-Suceava-Botoșani”.  

Drumul Expres A7-Suceava-Botoșani este cuprins în cadrul Master Planului General de 

Transport și propus în cadrul Programului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 

pentru perioada 2021-2030, în cadrul rețelei secundare ca drum de mare viteză.  

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH027_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH027_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH027_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH028_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH028_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH028_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH028_20220204.pdf
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La solicitarea noastră, a celor patru parteneri, Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere a demarat procedura pentru încheierea Protocolului de Colaborare în temeiul 

O.U.G. 88/2020 și solicită transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani privind aprobarea 

Protocolului de Colaborare.  

Pornind de la necesitatea regională și locală privind promovarea și implementarea obiectivului de 

investiții „Drum Expres A7 - Suceava - Botoșani”, se impune încheierea Protocolului de Colaborare între 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, UAT - Județul Suceava, UAT - Județul 

Botoșani, UAT - Municipiul Suceava și UAT - Municipiul Botoșani, în forma prezentată în anexa la 

proiectul de hotărâre, cu precizarea că Județul Botoșani va avea calitatea de implementator. 

Drumul de mare viteză dintre Botoșani și Suceava va avea 26 de kilometri și va lega viitoarea 

centură a municipiului Botoșani de Autostrada A7, implicit de Aeroportul Salcea. El va avea câte două 

benzi pe sens. Va permite o viteză de deplasare de 120 de km/h și sensurile de mers vor fi delimitate prin 

separatoare. Am avut mai multe rânduri de discuții la Ministerul Transporturilor și CNAIR, ultimele chiar 

la începutul acestei săptămâni, pentru a transforma acest drum expres într-unul de autostradă. 

În discuțiile repetate pe care le-am avut la București și în corespondența oficială purtată de 

Consiliul Județean Botoșani cu instituțiile statului, atât ministrul Transporturilor, cât și directorul CNAIR 

au admis că, în urma studiilor care se vor realiza, viitorul drum expres va putea fi transformat într-un 

sector de autostradă. Avem susținerea domniilor lor în acest sens și să vă citesc din răspunsul primit de la 

Ministerul Transporturilor în urma memoriilor depuse de noi: „Acest lucru (transformarea Drumului 

Expres într-un sector de autostradă) este posibil, dacă prin studiul de fezabilitate se justifică aceste 

modificări în urma unor analize detaliate, incluzând: analiza de opțiuni, estimări de cost, analize de 

capacitate analiza economică și studiul de impact asupra mediului.  De asemenea, conform Master 

Planului General de Transport, infrastructura rutieră trebuie să fie astfel proiectată, încât să permită 

dezvoltări ulterioare”, este punctul de vedere transmis în scris de vicepremierul și ministrul 

Transportului, Sorin Grindeanu. 

Acesta este proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării județului 

Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în calitate de membru. 

(Proiect nr. 29 din 31.01.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, având în vedere profilul economic al județelor 

Botoșani și Suceava, potențialul agricol, numărul mare de firme din domeniul industriei alimentare, 

existența Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava – a doua ca importanță din regiunea de nord-est și 

cu activitate de cercetare recunoscută la nivel național, în anul 2016 s-a înființat Asociația Clusterul 

Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani. 

Asociația reunește factori instituționali (Consiliul Județean Suceava, Consiliul Local Suceava, 

Consiliul Local Botoșani), Camerele de Comerț și Industrie Suceava și Botoșani, Universitatea Ștefan cel 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH029_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH029_20220204.pdf
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Mare Suceava, firme din domeniul de activitate vizat și constituie o premisă a dezvoltării economice în 

arealul Botoșani-Suceava.  

Luând în considerare scopul și obiectivele acestei Asociații considerăm că aderarea, ca membru, 

la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava -Botoșani este în beneficiul direct al sectorului 

privat botoșănean dar și al celui public, înscriindu-se, totodată, în prioritățile de dezvoltare ale județului, 

cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Județului Botoșani pentru perioada 2021 – 2027. Și bineînțeles, prin 

această aprobare noi considerăm că vom dezvolta și consolida potențialul economic al județului nostru. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 25.000 de lei, din 

bugetul propriu județean pentru anul 2022, pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a 

infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu 

din județul Botoșani”  (Proiect nr. 30 din 01.02.2022) 

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea sumei de 25.000 lei, din bugetul Consiliului 

Județean Botoșani, aferent anului 2022, cheltuială neeligibilă.  

La prima procedură de achiziție de servicii de verificare a documentației tehnico-economice de 

către verificatori atestați, estimată inițial la o valoare de 15.460,00 lei fără TVA, nu s-a prezentat niciun 

ofertant. Ulterior, s-a realizat o nouă prospectare a pieței solicitându-se oferte de la firme specializate, 

conform cărora, valoarea medie actuală estimată pentru aceste servicii este de 40.000,00 lei fără TVA. 

 Sunt dezbateri? Nu avem. 

             Supun la vot proiectul de hotărâre.  

  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului 

Botoșani la Târgul de Turism al României, București, ediția februarie 2022. (Proiect nr.  31 din 

04.02.2022) 

În perioada 24-27 februarie 2022, Complexul Expozițional Romexpo București, organizează 

Târgul de Turism al României – Ediția de primăvară, în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie 

din România, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, Organizația Patronală a 

Turismului Balnear din România, Federația Patronatelor din Turismul Românesc și Asociația Națională 

de Turism Rural, Ecologic și Cultural.  

În dorința de a promova destinațiile turistice, cultura, tradițiile și diversitatea gastronomică a 

județului, printr-un concept unitar, Județul Botoșani are posibilitatea de a participa în cadrul acestui 

eveniment, cu un stand comun de prezentare, alături de Municipiul Botoșani, prin Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică Botoșani. Standul de promovare a destinației turistice Botoșani va fi 
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amenajat astfel încât să asigure o bună vizibilitate pentru vizitatori și să permită distribuirea materialelor 

de promovare. 

În acest sens, se va încheia un Acord de colaborare între Județul Botoșani și Municipiul Botoșani 

privind participarea la acest eveniment, obligațiile părților precum și alte detalii pentru buna desfășurare a 

acestei colaborări pe care le găsiți în Anexa la hotărâre. Cu mențiunea că din bugetul județului se va aloca 

suma de 4.000 lei pentru această activitate , vă invit la dezbateri. 

 Nu avem. 

             Supun la vot proiectul de hotărâre. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, 

al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022. (Proiect nr. 26 din 31.01.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, pentru anul 2022 propun un buget propriu în sumă 

totală de 488.762 mii lei la partea de cheltuieli, din care 231.965 mii lei la secțiunea de funcționare și 

256.797 mii lei la secțiunea de dezvoltare. Deci, comparativ cu anul trecut avem un buget cu peste 50.000 

de mii lei mai mare. Împreună cu specialiștii din Consiliul Județean am creionat un buget axat pe 

dezvoltare și vrem ca și în acest an, la fel ca în anul 2021, să performăm la nivelul investițiilor. Anul 

trecut am avut investiții de 165.000 mii lei, dublu cât suma ultimilor cinci ani, și am depășit la acest 

capitol județe dezvoltate, precum Suceava, Neamț sau chiar Bihor, județe care ne erau date ca exemple de 

bune practici. Vrem să menținem acest ritm susținut de dezvoltare, chiar să-l îmbunătățim, că doar așa 

vom putea recupera decalajele istorice față de celelalte regiuni ale țării.  

În acest an ne-am propus să închidem mai multe investiții. Printre acestea ar fi finalizarea 

lucrărilor la două loturi din Drumul Strategic, care deja au grade de execuție de peste 50%. Aici ar trebui 

să menționăm că termenul de execuție pentru aceste loturi este vara anului 2023, deci am vrea să grăbim 

un pic lucrurile. În cazul celui de al treilea lot, care a început mai târziu din cauza contestațiilor și care 

totalizează aproape cât celelalte două loturi la un loc, am vrea să-l apropiem și pe acesta spre finalul 

anului. De asemenea, vrem să închidem toate proiectele pe fonduri europene care au ca termen de 

finalizare anul 2022, dar și să închidem proiectele prin PNDL, printre care și Drumul Mănăstirilor, care a 

început vara trecută și este într-un stadiu avansat în acest moment. 

Voință noi avem, știm ce avem de făcut și am demonstrat că facem ceea ce trebuie și sperăm ca 

să nu mai avem sincope în finanțările naționale și noi explozii ale prețurilor pentru a putea pune în 

practică ceea ce am enumerat mai sus.  

De asemenea, în acest an, din fondurile proprii ale Consiliului Județean și ale Spitalului Județean 

de Urgență „Mavromati” vom achiziționa aparatură medicală de ultimă generație, inclusiv un CT 

performant și un cooling cerebral pentru Secția de Neonatologie.  

În ceea ce privește infrastructura, vom finaliza documentațiile tehnice pentru modernizarea 

drumurilor județene de piatră și sperăm să lansăm cât mai repede licitațiile pentru execuția acestor lucrări 

prin intermediul Programului Anghel Saligny. Suntem pe final de procedură de licitație pentru 

documentația tehnică pentru Drumul „Vămii” a cărei execuție, estimată la aproximativ 40 de milioane de 

euro va fi finanțată prin POR 2021-2027, atunci când se va deschide axa de finanțare. De asemenea, în 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH026_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH026_20220204.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH026_20220204.pdf
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cadrul aceluiași program vom accesa finanțarea pentru modernizarea Memorialului Ipotești. Sunt multe 

investiții pe care vrem să le facem în acest an, sperăm să reușim să ne ducem la bun sfârșit planurile, 

pentru că, sunt ferm convinsă că toți din această sală ne dorim dezvoltarea județului și nicidecum să 

rămânem în istoria lui doar ca niște „trecători prin timp care nu au făcut nimic”.  

În final, înainte de a vă cere votul pe proiectul de buget aș mai face o mențiune. Și în acest an 

alocările bugetare sunt net deficitare față de nevoile bugetului, motiv pentru care am fost nevoiți să 

angajăm în acest an excedentul de la finele lui 2021, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți. 

Majoritatea fondurilor din excedentul bugetar sunt pentru cofinanțarea cheltuielilor generate de punerea în 

operă a investiției ce privește Drumul Strategic.  

La secțiunea „Funcționare”,  Consiliul Județean va trebui și în acest an, ca și anul trecut, de 

altfel, să asigure o mare parte din cheltuielile de funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, unul dintre angajatorii cu peste 1.100 de salariați. Standardele de cost per beneficiar 

nu au mai fost actualizate de către Guvern de trei ani, mai exact din anul 2019, iar cheltuielile au crescut 

și aș exemplifica: influența ratei inflației cu incidență pe majorări de prețuri la utilități – electricitate, gaze, 

combustibili – alimente și celelalte produse necesare desfășurării unei bune activități a DGASPC. În 

aceste condiții, fila de buget primită de la Finanțe asigură necesarul de bani doar pentru 7 luni în ceea ce 

privește sistemul de protecție a copilului și pentru 9 luni pentru sistemul de protecție al persoanelor cu 

dizabilități. Restul banilor vor trebui asigurați de către Consiliul Județean repet, ca și în anii precedenți. 

Prin proiectul de hotărâre, propun și aprobarea Programului obiectivelor de investiții și a Listei 

cuprinzând poziția globală „alte cheltuieli de investiții” conform anexelor. 

Mai multe detaliile privind proiectul de buget și Programul de investiții sunt prezentate în raportul 

de specialitate, precum și în anexele la proiect pe care le-ați avut la mape și sunt ferm convinsă că le-ați 

studiat cu foarte mare atenție, de aceea ați și dat un vot favorabil în comisiile de specialitate. 

De asemenea, am înțeles că au fost făcute toate discuțiile, astfel încât nu avem nelămuriri pe acest 

proiect pe care îl supun atenției dumneavoastră și votului. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamna președinte, stimați colegi! Eu aș avea câteva întrebări, observații, constatări.  

Grupul consilierilor PNL consideră că bugetul propus corespunde și răspunde nevoilor principale 

ale județului în anul 2022, într-adevăr este un buget axat pe dezvoltare, dacă ne uităm pe cifre și este bine 

că este așa. Sigur, importantă este execuția bugetară, dar despre asta o să vorbim mai încolo. Cum 

spuneam, eu aș avea 2 sau 3 intervenții, observații. 

În primul rând, legat de sănătate, era un program de investiții. Să știți că am avut discuții în 

comisii, am lămurit niște lucruri acolo, dar nu chiar toate. Ca atare, mi-a rămas un supliment și sunt 

convins că cei în drept îmi vor răspunde pentru că au fost atenționați de ieri că am niște observații. La 

domeniul sănătății era un proiect de investiții nou – „Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea 

condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare”. Era un proiect bugetat cu 1.717 mii lei, nu 

știu care este motivul pentru care anul acesta se alocă doar 34 mii lei. Asta era o întrebare. 

Era și o greșeală, erau trecuți niște „lei” în loc de „mii lei”, cred că s-a corectat sau sper să se 

corecteze. 
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O observație: la protecția mediului avem 0 lei investiții. Și nu cred că este foarte în regulă pentru 

că pare că nu ne aliniem trendului european și nici măcar celui național. Adică poate la o viitoare 

rectificare bugetară, poate gândim un pic, pentru ca să spui că faci 0 lei la investiții în protecția mediului 

parcă nu este în regulă.  

Mai am 2 observații scurte care sunt legate de buget, dar sunt legate și de proiectele anterioare, pe 

care le-ați supus votului și pe care noi le-am votat. În primul rând, sperăm că noul acord de asociere cu 

județul Suceava într-adevăr să-și producă efectul dorit, pentru că s-a constatat că până acum că nu prea a 

funcționat, dar sper că de data asta vom obține ceea ce ne dorim și noi și ei. Iar legat de drumul expres, eu 

zic să-l facem expres că până la autostradă mai este ceva cale. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Vom vedea ce vor spune specialiștii în domeniu, pentru 

că nu știu câți experți în drumuri și poduri avem la această masă, dar eu mizez pe faptul că specialiștii vor 

analiza cu foarte mare atenție în momentul în care se vor face studiile de specialitate.  

Cu privire la întrebările dumneavoastră, bănuiesc că vă referiți la proiectul pe care noi l-am 

implementat la Secția de Boli Infecțioase și pentru care am solicitat deja recuperarea sumelor din fonduri 

europene. Bănuiesc că aceasta este întrebarea dumneavoastră. Noi am depus, am finalizat lucrarea, am 

depus la MIPE toate documentele și am parcurs toți pașii instituționali și sperăm să venim cu o veste bună 

în perioada următoare, astfel încât această sumă să revină în bugetul județului. Vă rog, doamna director 

Moruz, dacă aveți o completare. 

 

Doamna Otilia Moruz: 

Bună ziua! Suma inclusă în bugetul propriu județean pentru anul 2022 vizează doar 2 activități și 

anume auditul și informare și publicitate. Diferența sumei până la 1,117 milioane lei cuprinde activitățile 

deja derulate la Secția de Boli Infecțioase Adulți și Pediatrie. Și care vor fi rambursate ulterior semnării 

contractului de finanțare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director. Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Foarte de acord, dar bănuiesc că ar fi trebuit ca la rubrica Realizat până la 31 decembrie 2027 să 

apară cifra asta, o cifră 1,117 minus 34. 

 

Doamna Otilia Moruz: 

Sunt realizate aceste cheltuieli din bugetul Spitalului Județean, cererea de finanțare este 

parteneriatul dintre Consiliul Județean și Spitalul Județean, iar sumele au fost deja achitate. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director. Cu privire la protecția mediului, investițiile se fac din Fondul IID, 

deci cred că v-am răspuns și la această întrebare.  

Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru) 

 

Cu acest proiect de hotărâre ordinea de zi a fost epuizată, nu înainte de a vă mulțumi pentru 

participare, pentru faptul că împreună ne-am dat mâna și iată, avem bugetul aprobat astăzi, și nu doar 

bugetul ci și aceste proiecte de hotărâre extrem de importante pentru noi toți. Asta înseamnă că suntem un 

executiv local extrem de profesionist. 

Mulțumesc tuturor! Mulțumesc încă o dată reprezentanților presei! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Director executiv 

Amalia MARIAN 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


