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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 09.06.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 128 din 08.06.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

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. 

 

Distinși colegi, din numărul total de consilieri județeni, 33, care au fost convocaţi pentru 

ședința noastră de astăzi, sunt prezenţi în sală 25. Lipsesc 8 colegi. (dl Țîmpău Andron, dna Saucă 

Mirela, dl Aroșoaie Dinu Lucian, dna Guraliuc Elena-Ramona, dna Hrimiuc Galia, dl Malancea 

Radu, dl Nichiteanu Tiberiu – Leonard și dna Holca Agnes) 

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

doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi bineînțeles, domnii și 

doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul hotărârilor noastre de astăzi.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 4 puncte, din care 3 sunt proiecte de 

hotărâri. 

Urgența convocării se datorează faptului că până la data de 11 iunie, cel târziu, trebuie 

transmis un act adițional la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. De asemenea, avem un 

punct prin care trebuie să ne exercităm sau să nu ne exercităm dreptul de preemțiune cu privire la 

imobilul monument istoric, care se face în termen de 15 zile de la data înregistrării intenției de 

vânzare. 

Proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate. 

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

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 134 din 12.11.2020 privind aprobarea Proiectului „History and 

Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 140 din 

07.06.2021). 

Doamnelor și domnilor, în câteva cuvinte aș vrea să vă spun următoarele: modificarea 

hotărârii privind proiectul transfrontalier de reabilitare  Casei Memoriale „George Enescu” de la 

Liveni este în folosul județului Botoșani deoarece prin acest proiect crește valoarea ce revine 

Muzeului Județean și în speță județului, în cadrul proiectului, de la 424.000 euro la 530.000 euro.  

Casa Memorială „George Enescu” din Liveni este unul dintre cele mai reprezentative 

obiective de patrimoniu pe care le deținem, este o moștenire de neprețuit și ne dorim să fie pusă în 

valoare așa cum se cuvine. Vom reuși să facem toate acestea prin implementarea acestui proiect, 

vom aduce la viață „casa mică cu pridvor de lemn vopsit, unde se uscau funiile de ceapă la soare”, 
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așa cum și-o amintea marele compozitor în memoriile sale. Am convingerea că acesta este modul 

cel mai potrivit a-i onora memoria și a-i cinsti marea creație, mai ales că în această vară se împlinesc 

140 de ani de la nașterea sa. 

Mai trebuie spus că încă din anii `90 nu  mai fost reabilitat acest imobil, dar nici atunci nu 

au fost făcute lucrări de anvergură. Multe dintre acestea au fost făcute de muzeografi și angajați ai 

instituției.  

Acum proiectul presupune refacerea completă a clădirii, a împrejmuirii și a tot ce înseamnă 

dotări, utilități, apă, canalizare și încălzire. De asemenea, va fi amplasată o scenă unde vor avea loc 

activități cu publicul. 

Noi avem deschiderea necesară pentru a pune în practică acest proiect, chiar și în condițiile 

acestea de restriște financiară generată de o alocare bugetară deficitară. 

Așadar, domnilor și doamnelor consilieri, proiectul a fost declarat câștigător și a fost aprobat 

de Comitetul mixt de monitorizare al Programului Operațional Comun România-Republica 

Moldova 2014-2020.  

Modificările propuse se referă atât la valoarea totală eligibilă, cât și la contribuția proprie a 

Consiliului Județean. Solicitarea de modificare vine din partea Muzeului Județean Botoșani și a 

Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (este prezentă și dna 

Guraliuc Elena-Ramona - 26 voturi „pentru”)  

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 

1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” cod SMIS 

145313. (Proiect nr. 139 din 07.06.2021) 

Cu privire la acest proiect aș dori să fac câteva mențiuni. Acest acord este ultimul pas 

înainte ca ADR Nord – Est să poată semna cu Ministerul Fondurilor Europene Acordul de finanțare 

în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică POAT 2014 – 2020.  

Aflat într-un blocaj la nivel național, deși suntem deja în prelungirile ciclului financiar, 

prin determinarea pe care am arătat-o de aici, de la Botoșani, prin demersurile pe care le-am făcut 

la Ministerul Fondurilor Europene, am reușit să deblocăm situația, aș putea spune fără să greșesc cu 

nimic, pentru toată Moldova. Mai mult, ADR Nord – Est va fi primul ADR din țară care va semna 

acordul cu Ministerul Fondurilor Europene și deci vom putea accesa banii necesari realizării 

documentației tehnice pentru 2 mari proiecte ale județului nostru. 

La finalul anului trecut, când am deținut pentru 2 luni mandatul de președinte al președinției 

rotative a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, organism care reunește liderii 

Consiliilor Județene și reprezentanții Consiliilor municipale, orășenești și comunale din fiecare județ 

al regiunii de nord – est, am susținut și s-a obținut aprobarea a 3 proiecte majore pentru județ și 

anume: finanțarea prin POAT a documentațiilor tehnico economice pentru Drumul Vămii – 

continuarea firească a Drumului Strategic, a documentației pentru modernizarea Memorialului 

Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu și a documentației privind proiectul de 

extindere a transportului public ecologic, depusă de către Primăria orașului Flămânzi. 
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În total vorbim despre proiecte de peste 5,5 milioane de lei, dintre care cele ale Consiliului 

Județean se ridică la aproximativ 3,84 milioane de lei. Acești bani europeni vor fi atrași efectiv de 

către județul nostru după ce reprezentanții ADR Nord – Est Piatra Neamț vor semna acordurile de 

finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene, iar acest lucru se va putea face doar după ce noi ne 

vom da din nou acordul de parteneriat cu ADR-ul în ședința noastră de astăzi.  

Așa cum vă spuneam, proiectul are ca obiect finanțarea documentațiilor tehnico-economice 

pentru următoarele investiții: 

- „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, 

Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională 

Rădăuți-Prut cu Republica Moldova”; 

- „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”. 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile și valoarea contribuției proprii a Consiliului 

Județean nu se modifică. Schimbările solicitate se referă doar la valoarea totală a proiectului la 

nivelul ADR Nord-Est și la valorile procentuale. 

Fac mențiunea că la nivelul regiunii sunt cuprinse 16 proiecte pe Programul Operațional 

Asistență Tehnică. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Drept urmare, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II- a-A-01856, situat în str. 1 

Decembrie 1918, nr. 52, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 138 din 07.06.2021) 

Imobilul monument istoric, pentru care am primit intenția de vânzare, este situat în centrul 

istoric la municipiului Botoșani, face parte dintr-un ansamblu de clădiri cu destinația de spații 

comerciale la parter și locuințe la etaj. Spațiul propus pentru vânzare este situat la etaj, are destinația 

de locuințe, cu acces dintr-o stradă laterală, prin curtea interioară. Având în vedere amplasamentul 

și caracteristicile constructive, imobilul în cauză nu îndeplinește condițiile de funcționare a unei 

instituții publice de interes județean, motiv pentru care vă propun neexercitarea dreptului de 

preemțiune. 

Dacă sunt dezbateri? Cu siguranță dumneavoastră v-ați exprimat punctele de vedere în 

comisiile de specialitate. Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței  Consiliului 

Județean Botoșani din data de 26 mai 2021. 

Dacă sunt observații? Nu avem. 

Supun la vot procesul verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 
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Distinși consilieri județeni, ordinea de zi a fost epuizată, mulțumindu-vă încă o dată pentru 

participare, ne vom revedea la sfârșitul lunii, la ședința ordinară a Consiliului Județean.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


