PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 04.11.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani,
convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 201 din 30.10.2020

Doamna Doina Federovici:
Doamnelor și domnilor, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii grupurilor politice, facem
un apel nominal și dacă toți colegii consilieri județeni sunt în sală, vă propun să începem cea de-a doua
ședință.
Federovici Doina Elena - Prezent
Abăcioaei Rodica? - Prezent
Alecsandru Gabriel Augustin? - Prezent
Andrei Cristina Andreea? - Prezent
Andrieș Valerian? - Prezent
Aroșoaie Lucian - Dinu? - Prezent
Dorin Birta? - Prezent
Breșug Cristina? - Prezent
Cornilă Sorin? - Prezent
Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Prezent
Deleanu Constantin Dan? - Prezent
Galan Gabriel? - Prezent
Gavrilaș Doru Costel? - Prezent
Gireadă Ionuț? - Prezent
Guraliuc Elena Ramona? - Prezent
Holca Agnes Mihaela? -Prezent
Hrimiuc Galia? - Prezent
Hrimiuc Liviu? - Prezent
Hrițcu Lafontain Mihaela? - Prezent
Huțu Alexandra? - Prezent
Iliuță Viorel? - Prezent
Jurgiu Mioara Paula? - Prezent
Malancea Radu? - Prezent
Sergiu Marian? - Prezent
Marocico Floarea? - Prezent
Nazare Gheorghe? - Prezent
Nistor Constantin Cristian? - Prezent
Olaru Cătălin Cristian? - Prezent
Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Prezent
Pintilei Grosu Cristian? - Prezent
Saucă Mariana Mirela? - Prezent
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Țâmpău Andron? - Prezent
Vrajotis Lazăr Claudiu? - Prezent
Suntem cu toții și suntem cu toții de acord să începem cea de a doua ședință a Consiliului Județean
Botoșani.
Doamnelor și domnilor, începem cea de a doua ședință programată pentru astăzi.
Secretarul general al județului a efectuat, prin subsemnata, verificarea cvorumului de şedinţă. Din
33 de membri ai consiliului județean, sunt prezenți 33.
Ordinea de zi cuprinde un singur proiect de hotărâre, respectiv: proiect de hotărâre privind alegerea
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Botoşani.
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 aprobată. (33 voturi „pentru”)
Așadar, distinse doamne și domni consilieri județeni, vă rog să faceți propuneri pentru cele două
funcții de vicepreședinte. Doamna consilier județean Huțu Alexandra?
Doamna Huțu Alexandra:
Din partea grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat, propunerea este domnul consilier
județean Birta Dorin.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc! Alte propuneri? Doamna consilier județean Marocico Floarea?
Doamna Marocico Floarea:
Din partea ALDE propunem pe domnul Bogdan Dăscălescu.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc! Sunt și alte propuneri? Vă rog, domnule consilier județean Iliuță?
Domnul Viorel Iliuță:
Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri județeni, având în vedere că majoritățile au
fost negociate și stabilite, grupul consilierilor județeni al Partidului Național Liberal nu are nicio propunere
pentru poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumim frumos, domnule consilier județean!
Așadar, se va proceda la completarea și tipărirea buletinelor de vot. Până atunci, voi prezenta
procedura de vot.
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Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută. La deliberarea și
adoptarea hotărârii privind alegerea vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul
județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean.
Fiecare membru al consiliului județean va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele
candidaților. Pentru exprimarea opțiunii se va tăia numele candidatului/candidaților cu care nu sunteți
de acord să ocupe funcția de vicepreședinte și se va lăsa netăiat numele candidatului/candidaților cu
care sunteți de acord să ocupe această funcție. O chestiune strict de procedură, în situația în care
erau mai mult de două propuneri de candidați, este obligatorie exprimarea votului prin lăsarea
netăiată a cel mult două propuneri.
Buletinele de vot se introduc într-o urnă.
La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea
consilierului județean, așa cum a fost precizat anterior, pentru votarea celor două funcții de vicepreședinte.
Pentru numărarea voturilor propun constituirea unei comisii formată din cinci membri, respectiv din
câte un reprezentant al fiecărui partid politic din cadrul consiliului județean și secretarul general al
județului. În acest context, vă rog să faceți propuneri. Domnule consilier Dorin Birta?
Domnul Dorin Birta:
Din partea grupului PSD, propun pe domnul Sergiu Marian.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc! Grupul PNL, o propunere pentru comisia de numărare a voturilor? Domnul Iliuță, vă
rog!
Domnul Viorel Iliuță:
Domnul Vrajotis Claudiu.
Doamna Doina Federovici:
Din partea partidului ALDE?
Domnul Bogdan Dăscălescu:
Din partea partidului ALDE și Pro România doamna Hrițcu Lafontain Mihaela și domnul Gheorghe
Nazare.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumim! Componența comisiei pentru numărarea voturilor are nevoie de votul dumneavoastră.
Vă supun la vot propunerile grupurilor de consilieri.
Din partea PSD - domnul consilier județean Sergiu Marian.
Din partea PNL - domnul consilier județean Vrajotis Claudiu.
Din partea partidului ALDE - domnul Nazare Gheorghe.
Din partea partidului Pro România - doamna Hrițcu Mihaela.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Nu sunt voturi împotrivă. Nu sunt abțineri.
Doamna Doina Federovici:
Nu sunt voturi împotrivă.
După finalizarea buletinelor de vot, invit comisia să procedeze la efectuarea votului secret, în
ordinea grupurilor de consilieri formate, după care secretarul general al județului va anunța rezultatul
votului.
Rog comisia de numărare a voturilor să se alăture staff-ului tehnic.
Domnul Sergiu Marian:
Doamna Federovici Doina Elena.
Se pregătește domnul consilier Birta Dorin.
Doamna Huțu Alexandra.
Urmează doamna Guraliuc Elena Ramona.
Se pregătește domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai.
Urmează domnul Nistor Constantin Cristian.
O așteptăm pe doamna Cristina Breșug.
Domnul consilier județean Galan Gabriel.
Se pregătește domnul consilier județean Deleanu Dan.
Urmează domnul consilier județean Țâmpău Andron.
Se pregătește și domnul consilier județean Olaru Cătălin Cristian.
O așteptăm la vot pe doamna consilier județean Hrimiuc Galia.
Urmează subsemnatul, Marian Sergiu și îl așteptăm la vot pe domnul Pintilei Grosu Cristian.
Se pregătește doamna Jurgiu Mioara Paula.
O așteptăm pe doamna consilier județean Andrei Cristina Andreea.
Deschide lista PNL domnul Iliuță Viorel.
Urmează domnul Malancea Radu.
Domnul consilier județean Alecsandru Gabriel.
Se pregătește doamna consilier Abăcioaei Rodica.
Intră la procesul de votare domnul doctor Andrieș Valerian.
Îl așteptăm pe domnul consilier Hrimiuc Liviu.
Urmează domnul consilier Cornilă Sorin.
Se pregătește domnul consilier Vrajotis Lazăr Claudiu.
Urmează domnul Gireadă Ionuț.
Se pregătește doamna Saucă Mariana.
Domnul Aroșoaie Lucian Dinu.
Doamna Holcă Agnes Mihaela.
Candidatul pentru funcția de vicepreședinte, din partea grupului ALDE, domnul Bogdan
Dăscălescu.
Urmează doamna Marocico Floarea.
Se pregătește domnul consilier județean Nazare Gheorghe.
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Din partea grupului Pro România, doamna Hrițcu Lafontain Mihaela, urmată de domnul Gavrilaș
Doru Costel.
Doamna președinte, domnule secretar, procesul de votare s-a încheiat. Comisia se retrage pentru
numărarea voturilor.
................................................................

Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, avem rezultatul votului exprimat în cabina de
vot:
•
•
•

numărul voturilor exprimate = 33;
numărul voturilor valabil exprimate = 33;
numărul voturilor anulate = 0;

Pentru domnul Birta Dorin:
• voturi „pentru” = 21;
• voturi „împotrivă” = 12.
Pentru domnul Dăscălescu Bogdan:
• voturi „pentru” = 33;
• voturi „împotrivă” = 0.
Având în vedere că votarea s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare, comisia constată
alegerea domnului Birta Dorin și a domnului Dăscălescu Corneliu Bogdan în funcția de vicepreședinți ai
Consiliului Județean Botoșani.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar! Îi felicit în egală măsură pe cei doi proaspăt vicepreședinți aleși ai
Consiliului Județean! Vă doresc să aveți o activitate prosperă și alături de mine și de întreg Consiliul
Județean, să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus pe perioada de precampanie și campanie electorală
și bineînțeles, ceea ce ne propunem pentru perioada următoare.
Invit pe cei doi colegi, dacă vor, să adreseze câteva cuvinte. Domnule Birta, vă rog!
Domnul Dorin Birta:
Doamna președinte, domnule secretar, domnule vicepreședinte Dăscălescu, stimați colegi consilieri,
dragi invitați, pornesc pe acest drum cu încredere, pentru mai binele acestui județ și al cetățenilor săi. Îmi
doresc să fac echipă cu toți cei care vor binele acestui județ și al cetățenilor. De asemenea, în aceeași
măsură, îmi doresc să ducem mai departe împreună toate proiectele începute și să începem proiecte noi
pentru dezvoltarea județului Botoșani.
Vă mulțumesc tuturor celor carre m-ați votat, dar și celor care nu m-ați votat! Repet, voi face echipă
cu toți cei care vor binele județului Botoșani.
Vă doresc multă sănătate și să ne vedem cât mai curând în ședințe fizice!
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Doamna Doina Federovici:
Domnule vicepreședinte, Bogdan Dăscălescu, vă rog!
Domnul Bogdan Dăscălescu:
Doamna președinte a Consiliului Județean Botoșani, dragi colegi, dragi invitați, sunt aici datorită
votului din 27 septembrie și vă asigur că nu voi uita acest lucru. Știu că ne așteaptă vremuri grele, trecem
printr-o criză cu care nu ne-am mai întâlnit, ceea ce ne va obliga să cooperăm, să uităm, așa cum spuneam
și în campania electorală, să uităm de interesele personale și de interesele de partid și să punem umărul
împreună să facem ceva pentru acest județ. Dorința mea de fapt este ca în următorii 4 ani să reușim să
scoatem județul Botoșani din acel top al rușinii, ceea ce spuneam și în campania electorală.
Sunt copleșit de rezultatul votului, mulțumesc și foștilor colegi din PNL și îmi dau seama că acest
lucru mă va obliga să pun întreaga mea experiență acumulată în mediul privat în slujba Consiliului
Județean, a cetățenilor. Îmi doresc un județ cu adevărat civilizat, îmi doresc un sistem sanitar foarte bun
care să satisfacă toate cerințele populației.
Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor de partid, colegilor care m-au ajutat să ajung aici
și desigur, nu în ultimul rând, familiei fără de care nu aș fi fost aici.
Vă mulțumesc și sper să avem într-adevăr, o colaborare extraordinar de bună în acești următori 4
ani între stânga și dreapta, împreună să reușim într-adevăr să facem ceva pentru Botoșani. Este ceea ce
spunea la depunerea jurământului domnul Câșlaru care ne-a cerut să fim cel mai performant Consiliu
Județean al județului Botoșani din toată perioada de după Revoluție.
Vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc domnule vicepreședinte! Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței de
astăzi, cu o mențiune: voi convoca prima ședință ordinară de Consiliu Județean pentru săptămâna viitoare,
joi, 12.11.2020. Următoarele ședințe se vor desfășura în primă fază în sistem de audioconferință, până când
rezolvăm celelalte probleme care țin de ordin tehnic.
Vă mulțumesc pentru prezență!
O zi frumoasă tuturor!

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Întocmit,
Inspector,
Marilena MIRON
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