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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 10.10.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 244 din 06.10.2022 

 

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 totalul de 33 consilieri judeţeni în funcție convocaţi pentru ședința de astăzi, sunt 

prezenţi 21 de colegi. Lipsesc 12 colegi. (dna Ramona Elena Guraliuc, dna Mihaela Hrițcu 

Lafontain, dna Rodica Abăcioaei, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Ionuț Gireadă, dna Agnes-Mihaela 

Holca, dl Radu Malancea, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu, dl Constantin-Neculai Pătrăuceanu, dna 

Mariana-Mirela Saucă, dna Raluca Vaipan și dl Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

Ședința noastră întrunește cvorumul. 

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

directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul hotărârilor pe care le vom adopta astăzi și 

doamnele și domnii directori din aparatul de specialitate.  

 

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

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? Dacă se abține cineva? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (21 voturi „pentru”) 

 

Doamna Ramona Elena Guraliuc întră în sala de ședințe. (22 consilieri județeni prezenți) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii 

Secției VI Cronici a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”. (Proiect nr. 210 din 

06.10.2022) 

Prin urmare, judeţul Botoşani intenționează depunerea proiectului de renovare a clădirii 

Secției VI Cronici a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani”, în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență.  

Apelul de proiecte este structurat în două runde de atragere de fonduri, a 2-a rundă fiind de 

tip necompetitiv. Data de începere a depunerii de proiecte este astăzi, 10 octombrie 2022, pe 

principiul „primul venit, primul servit”. 

Prin Ghidul de finanțare se solicită hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv 

anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 3.446.441,34 lei fără TVA.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare energetică moderată a clădirii Bucătărie-spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului 

Județean de Urgență Mavromati Botoșani”. (Proiect nr. 211 din 06.10.2022) 

În mod similar, Județul Botoşani intenționează depunerea proiectului de renovare a clădirii 

Bucătărie-Spălătorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Județean de Urgență Mavromati 

Botoșani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).  

Vorbim de a doua rundă de atragere de fonduri cu data de începere a depunerii de proiecte 

la 10 octombrie 2022 și se desfășoară pe același principiu „primul venit, primul servit”.  

Și în acest caz, prin Ghidul de finanțare se solicită hotărârea de aprobare a depunerii 

proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 4.240.783,96 fără TVA, care 

include toate costurile eligibile aferente proiectului.  

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. (22 voturi „pentru”) 

 

 Doamna Mihaela Hrițcu Lafontain intră în sala de ședințe. (23 consilieri județeni prezenți) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de 

vecinătate în vederea derulării investiției „PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI 

DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2 LA PENITENCIARUL 

BOTOȘANI”, la imobilul situat în municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu nr.118, identificat prin 

Cartea funciară nr. 56225 – UAT Botoșani. (Proiect nr. 212 din 06.10.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, pentru derularea investiției menționate, 

Penitenciarul Botoșani a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism, prin care s-a prevăzut 

obținerea unor avize/acorduri specifice, precum și acordul în formă autentică a vecinilor, conform 

prevederilor art. 612 din Codul Civil, referitor la distanța minimă între construcții.  

Împrejmuirea existentă, aflată pe laturile S-V și S-E, evidențiată în schițele din anexele la 

proiect, se va demola și se va ridica o nouă împrejmuire din beton armat cu înălțimea de 6,0 m, pe 

limita de proprietate. Pentru crearea și delimitarea zonei de siguranță a obiectivului și a șantierului se 

va realiza o împrejmuire provizorie care se va amplasa la 2,0 m față de limita de proprietate, pe terenul 

Secției de Psihiatrie.  

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. (23 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Diverse - Decizia nr. 16 din 21.09.2022 a Curții de Conturi 

a României - Camera de Conturi Botoșani și Raportul de audit financiar din data de 02.08.2022 

privind „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ 

Teritoriale a Județului” pentru anul 2021 la UAT Județul Botoșani. 

Potrivit prevederilor legale, v-a fost transmisă o copie de pe decizia Camerei de conturi 

Botoșani și raportul de audit întocmit în urma ultimului control. 
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Ordinea de zi a fost epuizată, cu rugămintea următoare: vom mai avea o ședință 

extraordinară, probabil până în data de 20, vă vom anunța din timp.  

Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră, proiectele de astăzi 

sunt extrem de importante, tocmai de aceea având în vedere că apelul se deschide la ora 10:00 iar 

ghidul a fost publicat foarte, foarte târziu, la sfârșitul săptămânii trecute, vă mulțumesc pentru că v-

ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit la ședință! 

 

Zi frumoasă și săptămână cu spor să avem cu toții! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 


