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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 09.08.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 197 din 08.08.2022 

 

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 şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Din numărul de 33 de colegi, participă la ședință un număr de 25. Lipsesc motivat 8 colegi. (dna 

Daniela Aramă, dna Cristina Breșug, dl Ionuț Gireadă, dna Agnes-Mihaela Holca, dl Radu Malancea, dl 

Ciprian Manolache, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu și dl Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

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

directorii ai instituțiilor care fac obiectul hotărârilor de astăzi, dar și din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean.  

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde două proiecte de hotărâre și procesul-verbal al 

ședinței din 27 iulie 2022.  

Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru proiectele de hotărâre 

înscrise pe ordinea de zi. 

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 privind acordul proprietarului pentru 

obținerea de către Muzeul Județean Botoșani a autorizației de desființare și reconstruire, în vederea efectuării 

unor lucrări de investiții. (Proiect nr. 165 din 08.08.2022) 

Muzeul Județean Botoșani a solicitat acordul Consiliului Județean Botoșani pentru obținerea 

autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial la imobilul aferent Muzeului George 

Enescu Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani. Odată cu 

solicitarea, au fost transmise Avizul Direcției Județene pentru Cultură Botoșani și Certificatul de urbanism 

emis de primarul Municipiului Dorohoi. 

Imobilul pentru care se solicită acordul aparține domeniului public al Județului Botoșani și se află 

în administrarea Muzeului Județean Botoșani. 

Prin urmare, propun eliberarea acordului pentru obținerea autorizației de desființare împrejmuire și 

reconstrucție gard inițial, în vederea realizării de către Muzeul Județean Botoșani a acestui obiectiv de 

investiții. 

Precizăm că sumele au fost cuprinse în bugetul de anul acesta prin votul dumneavoastră și avem 

nevoie de acest acord astfel încât până la finele anului să realizăm această investiție. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de piață și desemnarea 

unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric „Uzină 

electrică”, înscris în C.F. nr.68798 UAT Botoșani,  cod LMI 2015-BT-II-m-B-01911, situat în Calea 

Națională, nr.36, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 166 din 08.08.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.146/18.07.2022 s-a aprobat exercitarea dreptului 

de preemţiune de către UAT - Judeţul Botoșani asupra imobilului menționat, precum și efectuarea unei 

evaluări, de către un expert al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în vederea 

stabilirii valorii de piață a imobilului menționat anterior. 

Firma care se ocupă de procedura de insolvență a solicitat formularea și comunicarea unei oferte 

ferme de cumpărare de către Judeţul Botoșani până cel târziu la data emiterii publicației de vânzare a 

activului prin licitație publică, respectiv 16 august 2022. 

În acest sens a fost întocmit un Raport de evaluare prin care valoarea de piață a imobilului în cauză 

a fost stabilită la 1.453.000 lei. 

În vederea derulării procedurii de negociere a condițiilor de achiziționare a acestui imobil propun 

menținerea comisiei de negociere implicată în achiziționarea cu succes a „Casei Moscovici”. Este, deci, 

necesar să desemnăm 4 membri titulari, respectiv 4 supleanți, reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani, 

în comisia pentru negocierea condițiilor de achiziție.  

Prin urmare, propun următorii membri titulari:  

- Dl vicepreședinte Birta Dorin - titular,   

- Dl consilier județean Gireadă Ionuț – titular,  

- D-na consilier județean Marocico Floarea - titular, 

- Dl consilier județean Gavrilaș Doru-Costel - titular, 

- membri supleanți: 

- D-na consilier județean Breșug Cristina - supleant,  

- Dl consilier județean Vrajotis Lazăr-Claudiu – supleant,  

- Dl consilier județean Nazare Gheorghe – supleant,  

- D-na consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela – supleant. 

Comisia de negociere va fi completată cu funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Așadar, supun la vot proiectul de la punctul 2, cu excepția art. 2 alin. (1), pentru care se va vota 

secret, fiind vot cu privire la persoane. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Punctul 2 al proiectului de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

În vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare a voturilor, 

compusă din trei colegi de ai noștri.  

Propuneri? Vă rog. 

Deci domnul consilier Iliuță. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnul Sergiu Marian. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul consilier Sergiu Marian. Și? Încă un coleg, vă rog. Domnul Dăscălescu. 

 

Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 
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Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi câte un buletin 

de vot. 

În cabina de vot, cine este de acord cu persoana propusă va lăsa netăiat numele acesteia. În cazul în 

care nu este de acord, va tăia cu o linie numele persoanei în cauză. 

După exercitarea votului secret, buletinele se introduc în urnă. La terminarea votului, Comisia de 

numărare va centraliza și va întocmi procesele-verbale privind rezultatul votului. 

Prin urmare, rog Comisia de numărare a voturilor să își intre în atribuții. 

Vă rog să faceți apelul nominal. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

O invităm la vot pe doamna președinte Federovici Doina-Elena. 

Urmează domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Se pregătește domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu-Bogdan. 

Votează doamna Abăcioaei Rodica. 

Și îl invităm pe domnul consilier județean Alecsandru Gabriel-Augustin. 

O așteptăm pe doamna Andrei Cristina-Andreea. 

Urmează domnul Aroșoaie Lucian – Dinu. (dna Daniela Aramă – absentă) 

Doamna Breșug Cristina. Absentă. 

Îl invităm pe domnul consilier județean domnul Deleanu Constantin Dan. 

Urmează domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Gavrilaș Doru Costel. 

Domnul Gireadă Ionuț. Absent.  

Se pregătește doamna consilier județean, doamna doctor Guraliuc Elena-Ramona. 

Urmează doamna Holca Agnes-Mihaela. Absentă. 

Este așteptată la urna de vot doamna Hrimiuc Galia. 

Urmează domnul consilier Hrimiuc Liviu. 

Se pregătește doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela.  

Urmează domnul Iliuță Viorel, consilier județean. 

O așteptăm pe doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. (dl Radu Malancea- absent) 

Domnul Manolache Ciprian. Este absent. 

Subsemnatul, Marian Sergiu. 

Urmează doamna consilier județean Marocico Floarea. 

Urmează domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Îl așteptăm pe domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard. Este absent. 

Urmează domnul consilier județean Olaru Cătălin-Cristian. 

Îl așteptăm și pe domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Îl invităm la urnă pe domnul consilier județean Pintilei-Grosu Cristian.  

Doamna consilier județean Saucă Mariana-Mirela. 

Domnul Țîmpău Andron. 

O așteptăm pe doamna consilier județean Vaipan Raluca.  

Și nu în ultimul rând, domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu. Este absent. 

 

Stimați consilieri județeni, procedura de vot a luat sfârșit, membrii comisiei purced la numărarea 

voturilor.  

 

Doamna președintă, stimați colegi, comisia de numărare a voturilor pentru stabilirea comisiei de 

negociere a condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric „Uzina electrică” și-a încheiat activitatea. 

Urmează Procesul Verbal încheiat astăzi, 09.08.2022, privind desemnarea unor membri în comisia de 

negociere a condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric „Uzina electrică”. 



4 

A fost întocmit buletinul de vot, ați votat. Pe buletin au fost trecuți domnul Birta Dorin, domnul 

Gireadă Ionuț, doamna Marocico Floarea, domnul Gavrilaș Doru – Costel, ca titulari. Supleanți – doamna 

Breșug Cristina, Vrajotis Lazăr – Claudiu, domnul Nazare Gheorghe și doamna Hrițcu – Lafontain Mihaela. 

După efectuarea votului propriu-zis: 

-numărul de voturi exprimate – 25 

-numărul de voturi valabil exprimate – 25 

-număr de voturi anulate – 0 

Pentru toată lumea. 

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal. 

Semnează membrii comisiei. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Deci avem vot în unanimitate și la votul secret și la votul pentru celelalte articole. 

Felicitări! Este un pas mare pentru administrația județeană botoșăneană și sper ca în continuare 

comisia pe care am votat-o astăzi să-și facă treaba cu același profesionalism cu care a făcut-o și prima dată 

și această clădire monument istoric a județului Botoșani să intre în patrimoniul județului cât mai repede.  

Mulțumesc frumos încă o dată tuturor celor care ați făcut un efort și ați venit astăzi la ședință pentru 

a vota și acest proiect de hotărâre. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 27 iulie 2022. 

Dacă aveți obiecții cu privire la cele înscrise în procesul-verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”)  

 

Mulțumindu-vă încă o dată pentru participare, vă anunț că ședința ordinară din luna aceasta va fi 

convocată cel mai probabil pentru data de 26 august. 

Mulțumim și dacă tot suntem la finalul ședinței și îmi mai permiteți un anunț, vă invităm pe toți, 

începând de joi avem 4 zile extrem de frumoase la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu”. Vorbim despre Festivalul Național de Muzică „Seri melancolice eminesciene”, avem nume mari 

care ne trec pragul județului și ar fi păcat să nu luați parte la aceste activități culturale. Vor fi 4 zile de 

workshop-uri și concerte jazz, folk și este bine să participăm, să arătăm celor care au muncit foarte mult la 

acest proiect că sunt proiecte dragi nouă și aducem plus valoare. Așadar, vă așteptăm cu mare drag joi, vineri, 

sâmbătă și duminică. 

Mulțumim frumos tuturor colegilor care au fost implicați în acest proiect.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 


