
 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 04.11.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 200 din 30.10.2020 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Buna ziua doamnelor și domnilor.  

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

României și Imnul Uniunii Europene. 

Secretarul general al județului Botoșani a efectuat prezenţa consilierilor județeni, invitaţi la şedinţa 

de astăzi. Din totalul de 26 de membri ai consiliului județean, care au depus jurământul, sunt prezenți 26.  

De asemenea, sunt prezenți la ședința noastră de astăzi toți cei 7 supleanți, care urmează să depună 

jurământul. 

 

Ordinea de zi a ședinței cuprinde un număr de 2 puncte, respectiv: 

• depunerea jurământului de către supleanții validați de către Tribunalul Botoșani, 

• proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de 

activitate, precum şi repartizarea consilierilor județeni în aceste comisii. 

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Niciun vot împotrivă. Nicio abținere. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată. (26 de voturi „pentru”) 

Trecem la primul punct al ordinii de zi. 

Domnul secretar general al județului va prezenta situația validării mandatelor supleanților. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Buna ziua. Doamnelor și domnilor, Tribunalul Botoșani a dispus, prin încheiere, validarea unui 

număr de 7 supleanți pentru mandatele de consilieri județeni, după cum urmează:  

• Pintilei-Grosu Cristian Partidul Social Democrat; 

• Jurgiu Mioara-Paula Partidul Social Democrat; 

• Andrei Cristina-Andreea Partidul Social Democrat; 

• Aroșoaie Lucian- Dinu Partidul Național Liberal; 

• Holca Agnes-Mihaela Partidul Național Liberal; 

• Hrițcu-Lafontain Mihaela Partidul Pro România; 

• Gavrilaș Doru-Costel Partidul Pro România. 
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Doamna Doina Federovici: 

Urmează depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate de tribunal. 

Jurământul se depune după următoarea procedură: voi chema în ordine alfabetică consilierii 

județeni să citească jurământul, iar aceștia se vor prezenta pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care 

se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă, atât pe 

Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi va da citire jurământului, după care va semna jurământul de 

credinţă, imprimat pe un formular special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează 

consilierului judeţean. 

În continuare, invit consilierii județeni să depună jurământul, în ordine alfabetică, așa cum am 

precizat: 

1. Doamna Andrei Cristina-Andreea 

 

Doamna Andrei Cristina-Andreea: 

Subsemnata, Andrei Cristina-Andreea, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

2. Domnul Aroșoaie Lucian-Dinu 

 

Domnul Aroșoaie Lucian-Dinu: 

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

3. Domnul Gavrilaș Doru-Costel 

 

Domnul Gavrilaș Doru-Costel: 

Subsemnatul, Gavrilaș Doru-Costel, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

4. Doamna Holca Agnes-Mihaela  
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Doamna Holca Agnes-Mihaela: 

Subsemnata, Holca Agnes-Mihaela, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

5. Doamna Hrițcu-Lafontain Mihaela 

 

Doamna Hrițcu-Lafontain Mihaela: 

Subsemnata, Hrițcu-Lafontain Mihaela, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

6. Doamna Jurgiu Mioara-Paula 

 

Doamna Jurgiu Mioara-Paula: 

Subsemnata, Jurgiu Mioara-Paula, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

7. Domnul Pintilei-Grosu Cristian 

 

Domnul Pintilei-Grosu Cristian: 

Subsemnatul, Pintilei-Grosu Cristian, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 

aprobarea Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:  

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

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

Dau cuvântul domnului secretar general al județului. 

 

 Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Din numărul total de 7 supleanți validați de Tribunalul Botoșani, au depus jurământul toți 7. 
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În continuare, aș dori să aduc la cunoștința consilierilor județeni care au depus astăzi jurământul 

reglementările referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali.  

În acest sens, fiecare dintre dvs. ați primit prin e-mail următoarele: 

- un extras din Codul admnistrativ, referitor la conflictul de interese și incompatibilitățile aleșilor 

locali; 

- un extras din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitor la 

conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali; 

- ghidul Autorității Naționale de Integritate privind incompatibilitățile și conflictul de interese; 

- ghidul Autorității Naționale de Integritate privind completarea declarației de avere și a declarației 

de interese; 

- regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Botoșani.  

De asemenea, doresc să anunț faptul că declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 30 

de zile de la depunerea jurământului, iar eventualele renunțări pe motiv de incompatibilitate se fac în 

termen de 15 zile de la începerea mandatului. 

Vă mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, trecem la punctul al doilea de pe ordinea de zi, respectiv: 

proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, 

precum şi repartizarea consilierilor în aceste comisii. 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Codul administrativ, nominalizarea membrilor fiecărei 

comisii se face de fiecare grup de consilieri. 

Potrivit art. 208 din Codul administrativ, consilierii județeni se pot constitui în grupuri în funcție de 

partidele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. În situația Partidului Pro 

România, în care sunt mai puțin de 3 consilieri, aceștia pot constitui un grup prin asociere.  

Vă rog să stabilim, în funcție de rezultatul alegerilor din data de 27 septembrie 2020, grupurile din 

Consiliul Județean Botoșani. 

În urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor politice care au reprezentanți în Consiliul 

Județean, s-au desprins următoarele: 

• grupul Partidului Social Democrat - propunerea pentru lider de grup este domnul consilier 

județean Dorin Birta; 

• grupul Partidului Național Liberal - propunerea pentru lider de grup este domnul Iliuță Viorel; 

• grupul Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și Partidului Pro România - înțelegem că 

avem un singur grup format din consilierii județeni ai celor două partide, iar propunerea ca și 

lider de grup este domnul Dăscălescu Bogdan. 

 

Sunt alte mențiuni vis-a-vis de nominalizarea grupurilor și a liderilor de grup? Nu sunt. 

Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre este cel care v-a fost transmis odată cu invitația la această ședință.  
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Astfel, propunem păstrarea numărului de comisii, respectiv patru, precum și denumirea acestora, 

ca în mandatul precedent. O singură excepție, în titulatura unei comisii se adaugă „fonduri europene”, 

întrucât acest domeniu nu se regăsea în mod explicit în activitatea comisiilor de specialitate.  

Un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una 

este comisia de bază, iar numărul membrilor unei comisii trebuie să fie impar. Nominalizarea consilierilor 

județeni în comisii s-a făcut de către reprezentanții grupurilor de consilieri.  

Vom menționa în forma finală a hotărârii membrii care fac parte suplimentar din altă comisie 

decât cea de bază. 

Dezbateri?  

 

Voi da citire comisiilor și membrilor care au fost propuși să facă parte din fiecare comisie. Toate 

comisiile sunt formate din câte 9 membri. 

• Comisia pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură: Pătrăuceanu Constantin Neculai, 

Breșug Cristina, Deleanu Constantin Dan, Andrei Cristina - Andreea, Pintilei Grosu 

Cristian, Marocico Floarea, Iliuță Viorel, Holca Agnes Mihaela, Cornilă Sorin. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice 

și de arhitectură, protecția mediului și turism: Birta Dorin, Nistor Constantin Cristian, 

Olaru Cătălin Cristian, Galan Gabriel, Jurgiu Mioara Paula, Hrițcu Lafontain Mihaela, 

Vrajotis Lazăr Claudiu, Aroșoaie Lucian Dinu, Andrieș Valerian. 

• Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social-culturale, sportive, tineret și de agrement: Pătrăuceanu Constantin Neculai, 

Guraliuc Elena Ramona, Hrimiuc Galia, Marian Sergiu, Dăscălescu Corneliu Bogdan, 

Gavrilaș Doru Costel, Malancea Radu, Abăcioaei Rodica, Saucă Mariana Mirela. 

• Comisia pentru administrație publică, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene: Breșug Cristina, Țâmpău Andron, Huțu Alexandra, Nistor Constantin Cristian, 

Birta Dorin, Nazare Gheorghe, Alecsandru Gabriel Augustin, Hrimiuc Liviu și Gireadă 

Ionuț. 

 

 Așadar, în forma prezentată, vă supun la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abține cineva?  

  

 Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

 Niciun vot împotrivă. Nicio abținere. 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. (33 de voturi „pentru”). 

 Potrivit art. 126 alin. (1) din Codul administrativ, comisiile de specialitate îşi aleg, în prima ședință 

a comisiei, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor județeni ce o compun, câte un preşedinte 

şi câte un secretar. 

În acest moment declar închise lucrările primei ședințe, cu următoarea mențiune: după pauză ne 

vom întâlni în cea de-a doua ședință extraordinară convocată pentru ora 11,30. Așadar, invit comisia pentru 
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administrație publică să se întrunească pentru alegerea președintelui și a secretarului, în vederea avizării 

proiectului de pe ordinea de zi a celei de-a doua ședințe. 

Vă mulțumesc. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 


