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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 11.01.2023, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 10 din 10.01.2023 

 

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 total de consilieri judeţeni, participă la ședința noastră de astăzi 27. Lipsesc 6 

colegi. (dna Daniela Aramă, dl Ionuț Gireadă, dna Agnes-Mihaela Holca, dl Liviu Hrimiuc, dl Radu 

Malancea și dl Gheorghe Nazare) 

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

domnii și doamnele directori ai direcţiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Judeţean Botoșani. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un singur proiect de hotărâre. Urgența 

convocării este dată de necesitatea de a răspunde în termen la solicitările de clarificări transmise de 

către Ministerul Dezvoltării, termenul limită fiind data de 11 ianuarie. 

Menționez că avem aviz favorabil de la comisiile de specialitate pentru proiectul de hotărâre 

înscris 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. (27 voturi „pentru”) 

 

Trecem la ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

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

Județean de Urgență Mavromati Botoșani”. (Proiect nr. 6 din 09.01.2023) 

Așa după cum bine știți, Consiliul Judeţean Botoşani a depus în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) proiectul sus menționat. 

Urmare primirii solicitării de clarificare, cu termen de răspuns la data de 11.01.2023, este 

necesară completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 208 din 10.10.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului. 

Solicitarea constă în completarea descrierii sumare a investiției cu soluția conformă 

operațiunii, precum și cu indicatorii apelului de proiecte prevăzuți în Raportul de audit energetic. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Astăzi vor fi transmise clarificările către Ministerul Dezvoltării.  

Vă mulțumesc pentru prezență și reiterăm invitația pentru zilele de 14, 15 și 16 ianuarie la 

manifestările dedicate poetului nostru național, Mihai Eminescu. 
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Este posibil ca în perioada următoare să mai fiți convocați, în funcție de solicitările care vor 

veni pe axele deschise pe PNRR și trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru că acum avem această 

oportunitate cu care poate nu o să ne mai întâlnim în viitorul apropiat. 

Mulțumesc frumos! Zi cu spor! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 

 


