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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 09.07.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 148 din 08.07.2021 

 

 

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, din numărul total de membri ai Consiliului Județean care 

au fost convocaţi astăzi, 33 la număr, sunt prezenţi sunt prezenți 20, cvorumul de ședință fiind legal 

îndeplinit. Lipsesc 10 colegi. (dl Corneliu-Bogdan Dăscălescu, dna Rodica Abăcioaei, dl Lucian-

Dinu Aroșoaie, dna Cristina Breșug, dl Sorin Cornilă, dl Constantin-Dan Deleanu, dl Doru-Costel 

Gavrilaș, dna Elena-Ramona Guraliuc, dl Radu Malancea, dl Ciprian Manolache, dl Gheorghe 

Nazare, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu şi dl Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi, așa cum participă de altfel de fiecare dată, secretarul 

general al județului, domnii și doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul 

proiectului de hotărâre de astăzi și nu în ultimul rând,  domnii și doamnele directori din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde aprobarea unui singur proiect de hotărâre și 

bineînțeles, aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare. 

Convocarea ședinței extraordinare a fost necesară deoarece sumele alocate Spitalului 

Județean pentru cumpărarea aparaturii medicale trebuie introduse în buget și în lista de investiții, 

condiție prealabilă pentru semnarea contractelor de achiziții. De asemenea, Nova Apaserv a solicitat 

asigurarea fondurilor necesare pentru a nu înregistra întârzieri la plata unor facturi. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu aveți, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (20 de voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

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

proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021. 

(Proiect nr. 149 din 08.07.2021). 

Așadar, prin proiect se propune rectificarea bugetului județului cu suma de 1.623 mii lei la 

partea de venituri și cu suma de 2.819 mii lei la partea de cheltuieli, cu asigurarea echilibrului bugetar 

prin angajarea sumei de 1.196 mii lei din excedentul bugetar al anului precedent. 

Sumele alocate sunt destinate cumpărării de aparatură medicală pentru Spitalul Județean 

„Mavromati” Botoșani, respectiv pentru plata de către Nova Apaserv a unei facturi reprezentând 

servicii de asistență tehnică și supervizare, deci vorbim despre fondurile europene. 
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Cu privire la aceste puncte de pe ordinea de zi, dacă aveți dumneavoastră discuții, 

intervenții? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, o scurtă intervenție. În primul rând precizez că noi suntem pentru 

aprobarea acestui proiect de hotărâre, pentru că privește două aspecte care sunt necesare în viața Nova 

Apaserv, respectiv Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”. Voiam să spun că dacă veți privi 

Anexa 2 la Ordinul Ministerului Sănătății, parte din documentația aferentă acestui proiect de hotărâre, 

prin care se alocă în acest an bani de la bugetul statului pentru achiziția de incubatoare pentru nou-

născuți, veți observa, firește, că Spitalul Municipal Dorohoi a primit suma de 420 mii lei, iar Spitalul 

Județean de Urgență „Mavromati” are alocată cea mai mare sumă, de 1,623 milioane lei, cu 400-500 

mii lei mai mult decât unitățile similare din țară și am numit aici Spitalul Județean de Urgență Bacău, 

Spitalul Județean de Urgență Oradea sau Spitalul Județean de Urgență Arad. 

Ca urmare, mi-ar fi plăcut, așa sunt eu, sensibil, dacă aș fi auzit o frază în acest sens atunci 

când Guvernul acesta rău, așa cum îl numiți dumneavoastră și unii dintre colegii dumneavoastră, că 

a făcut ceva bun și pentru Botoșani, adică pentru copiii cu probleme care se vor naște în acest județ. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Acum dacă tot ați pus problema în această cheie, 

orice sprijin care vine către orice unitate medicală din țară este binevenit, cu atât mai mult pe partea 

de aparatură, dispozitive medicale, dar aș vrea să nu uităm cu toții că Spitalul Județean de Urgență 

„Mavromati” Botoșani este cel mai mare spital județean din regiunea Moldovei, așadar nu există grad 

de comparație cu celelalte spitale și noi din start ne-am dat acordul pentru participarea Consiliului 

Județean cu partea de cofinanțare a cheltuielilor pentru dotarea cu incubatoare a Secției de Terapie 

Intensivă Neonatală și bineînțeles a Compartimentului de prematuri din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență „Mavromati” Botoșani.  

Suntem conștienți cu toții că dotarea Secției de Neonatologie cu aparatură de ultimă 

generație nu este un moft al nimănui și este o obligație a noastră, a tuturor, pe care ne-am asumat-o 

de altfel cu toții și eu sper ca acest proiect să devină realitate cât mai repede pentru a maximiza șansele 

la viață a copiilor care se nasc prematur. 

Așadar, repet, orice sprijin care vine către județul Botoșani, indiferent că vorbim despre 

partea de sănătate, sau învățământ, sau infrastructură, este binevenit și procedurile să se deruleze în 

ritmul corespunzător astfel încât să nu aibă nimeni de suferit. Mulțumesc. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu vreau să fac doar o precizare: este o obligație legală a Consiliului Județean Botoșani, ca 

ordonator principal de credite prin Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani, să contribuie cu minim 

10% la achiziția de aparatură medicală cu finanțare de la bugetul de stat. Adică practic, noi facem ce 

scrie în lege, nu am făcut nimic special.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Da, dar se putea ca în urma unui vot negativ să nu acordăm aceste sume. Mai sunt alte 

intervenții?  

Dacă nu mai sunt alte intervenții, voi supune la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 de voturi „pentru”) 

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Botoșani din data de 30 iunie 2021. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? 

Dacă nu, voi supune la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 de voturi „pentru”) 

 

Ordinea de zi a fost epuizată.  

Vă mulțumesc tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre și reiterăm invitația pentru 

următoarea ședință, ordinară de această dată, care va avea loc probabil în ultima vineri din această 

lună. Domnule secretar, cred că atunci vom avea ședința, în ultima săptămână din lună, vedem dacă 

vor mai apărea urgențe, vom face convocările de rigoare. 

Mulțumesc frumos! Week-end frumos tuturor! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


