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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 11.08.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 180din 06.08.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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 județeni, din numărul total de membri ai Consiliului 

Județean convocaţi, sunt prezenţi astăzi 28 de colegi, 5 consilieri județeni fiind în concediu. (dl Radu 

Malancea, dna Ramona Guraliuc, dl Tiberiu Nichiteanu, dl Ciprian Manolache, dna Agnes Holca) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi, în buna noastră regulă, domnul secretar general al 

județului, domnii și doamnele directori ai unităților subordonate care fac obiectul hotărârilor de 

Consiliu Județean și bineînțeles, domnii și doamnele directori din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean. 

 

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

Propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre, respectiv: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care 

nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 

obiectivului de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru 

Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani, 

- proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, 

proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie 

Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul Botoșani. 

 

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

Vă consult dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi, cu suplimentarea propusă.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (28 de voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor 

care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a 

listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii. (Proiect nr. 161 

din 05.08.2021) 

Comisia socială a analizat solicitările depuse la Consiliul Județean și a propus spre aprobare 

lista solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii, precum și lista de prioritate. Potrivit 
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prevederilor legale, aceste liste se aprobă de către plenul Consiliului Județean, iar pe baza acestor 

liste se va întocmi lista de repartizare a locuințelor.  

Vă rog, dezbateri dacă sunt? 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. (28 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor din judeţul 

Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 2020. (Proiect nr. 162 din 

05.08.2021) 

Proiectul are în vedere premierea sportivilor originari din Județul Botoșani, care au obținut 

rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, la disciplina canotaj, respectiv Simona 

Geanina Radiș – medalie de aur și Mugurel Vasile Semciuc – medalie de argint. Propun premierea 

cu 10.000 lei pentru medalia de aur și 7.500 lei pentru medalia de argint. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președintă, stimați colegi, apreciez că premierea de către Consiliul Județean 

Botoșani a celor doi sportivi olimpici botoșăneni care au obținut medaliile de aur, respectiv de argint, 

la olimpiada de la Tokyo este un act de normalitate și în consecință, grupul consilierilor județeni PNL 

va vota „pentru”. Ca acești doi sportivi de excepție mai sunt și alți botoșăneni care au demonstrat 

României și întregii lumi cariere de excelență, fapte, acte și performanțe deosebite și care au contribuit 

la dezvoltarea și promovarea pe multiple planuri a imaginii județului Botoșani.  

Dacă suntem la acest capitol, am înțeles acum, vorbind cu domnul secretar general al 

județului, că există discuții în acest sens, aș propune instituirea titlului de „Cetățean de onoare a 

județului Botoșani” ca distincție onorifică, subliniez onorifică, care să încununeze aceste merite. Dacă 

veți fi de acord, la ședința ordinară din această lună voi prezenta plenului CJ un proiect de hotărâre 

privind instituirea acestui titlu și un proiect de regulament privind acordarea titlului de „Cetățean de 

onoare a județului Botoșani”. Vă mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Trebuie să fac câteva precizări. 

Inițial, și noi, conducerea executivă, am luat în calcul conferirea acestui titlu dar, din păcate, 

în acest moment noi nu avem o hotărâre de Consiliu Județean prin care să fie aprobat noul statut al 

județului Botoșani, în sensul în care acest statut să cuprindă toate modificările prevăzute de Codul 

administrativ. În consecință, cred că de două săptămâni, domnul secretar general împreună cu aparatul 

de specialitate lucrează la statutul județului Botoșani, astfel încât acest document să fie urcat în 

transparență publică, pentru că inițial trebuie să stea în transparență publică pentru 30 de zile, ulterior 

noi vom aproba statutul județului și bineînțeles, în funcție de propunerile care vor fi făcute, toate 

personalitățile de marcă ale județului Botoșani, toți oamenii de bine care au un cuvânt de spus cu și 

pentru dezvoltarea județului și au dus în decursul timpului, prin meritele lor, numele județului 

Botoșani chiar și în afara țării, merită categoric să dețină titlul de „Cetățean de onoare al județului 

Botoșani”. Și cred că și pentru noi, actualul legislativ, este o mândrie că vom institui acest titlu la 

nivelul județului Botoșani. 

Așadar, achiesăm din toate punctele de vedere la această propunere și prin informarea pe 

care v-am făcut-o cred că vom fi cu toții de comun acord ca în momentul în care documentul va ieși 

din transparență, vom depăși toate aceste etape procedurale.  
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Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu mai sunt, cu permisiunea dumneavoastră voi supune la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 de voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc tare mult pentru votul dumneavoastră în unanimitate și mă bucur că, cu toții 

suntem de acord și ne bucurăm de performanța celor doi concetățeni ai noștri. 

Deși am făcut o declarație de presă, fac mențiunea și în plenul Consiliului Județean. Am 

vorbit personal cu cei doi performeri, inclusiv cu doamna Elisabeta Lipă care este președinta 

federației și am să vă rog și pe dumneavoastră, în măsura posibilităților, să ne sprijiniți astfel încât 

evenimentul pe care îl gândim să fie realizat în municipiul Botoșani pe data de 18 septembrie, când 

ne dorim să îi felicităm la scenă deschisă, iar instituțiile noastre subordonate Consiliului Județean, 

prin natura activităților lor, să vină în fața botoșănenilor și să îi felicite pe cei doi. Rugămintea era să 

ne fiți cu toții parteneri în acest demers astfel încât primul eveniment major al Consiliului Județean 

de premiere a acestor tineri să fie un real succes.  

Propunerea va fi un spectacol în aer liber și toate detaliile le vom stabili de comun acord și 

dacă se poate, să fiți și prezenți la eveniment, ar fi extraordinar. Momentul l-am gândit în colaborare 

sau în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani pentru că așa mi se pare firesc.  

Mulțumesc. Trecem mai departe. 

 

Punctul 3 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, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele și subcapitolele bugetului propriu 

județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021. (Proiect nr. 

163 din 06.08.2021) 

Rectificarea propusă are în vedere finanțarea unor lucrări la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, majorarea veniturilor proprii la UAMS Ștefănești, alocarea fondurilor necesare pentru 

achiziționarea unui sistem de supraveghere video la Blocul ANL din str. Ștefan cel Mare și 

achiziționarea unei centrale termice la sediul Consiliului Județean din Calea Națională, asigurarea 

fondului de premiere a sportivilor olimpici, precum și modificare denumirii a două poziții din lista de 

investiții pentru a da posibilitatea executării lucrărilor de modernizarea a două sectoare de drum 

județean. 

Rectificarea bugetului a fost detaliată în anexele care v-au fost puse la dispoziție și care fac 

parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

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. (28 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională de 

Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli 

Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul 

Botoșani. (Proiect nr. 164 din 09.08.2021) 

Așa după cum bine știți, prin proiect se propune aprobarea devizului general pentru 

realizarea construcției destinată funcționării laboratorului de biologie moleculară de la Secția Boli 
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Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Mavromati. În anexa 1 la proiect sunt detaliate 

cheltuielile necesare investiției, iar în anexa 2 sunt prezentate sursele de finanțare, cu evidențierea 

contribuției Companiei Naționale de Investiții și a contribuției Consiliului Județean Botoșani. 

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. (28 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli 

Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani” în municipiul 

Botoșani. (Proiect nr. 165 din 09.08.2021) 

În conformitate cu prevederile legii de funcționare a Companiei Naționale de Investiții, 

pentru realizarea investiției este necesară predarea amplasamentului destinat construirii laboratorului. 

Terenul propus aparține domeniului public al județului, este în administrarea Spitalului Județean și 

este situat în actuala incintă a Secției de boli infecțioase. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 30 iulie 2021. 

Dacă sunt observații asupra conținutului procesului verbal? Nu avem. 

Atunci supun la vot procesul verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 de voturi „pentru”) 

 

Mulțumesc frumos! 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, în finalul ședinței de astăzi vreau să fac două 

informări.  

Ședința ordinară a Consiliului Județean din luna august va avea loc în data de 30 august, 

cred că tot la ora 12:00, este propunerea noastră. Poate mai sunt colegi care mai pleacă în concediu, 

să știți astfel încât să vă faceți programările necesare astfel încât să avem cvorum la ședința din 30 

august. 

Și a doua informare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 

80/2003, vă aduc la cunoștință faptul că în perioada 16 - 26 august voi fi în concediu de odihnă. În 

această perioadă atribuțiile președintelui vor fi îndeplinite de domnul Dorin Birta, vicepreședinte al 

Consiliului Județean. 

Mulțumindu-vă frumos pentru participare, ne vedem pe 30 august la ședința ordinară a 

Consiliului Județean. 
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Weekend frumos! Și acei dintre dumneavoastră care au timp, îi invităm la Memorialul 

Ipotești unde va fi un frumos concert folk interpretat de domnul Socaciu. Doamna manager Ala 

Sainenco are foarte multe activități în această perioadă, avem și o tabără pentru tineret care se 

desfășoară în acest moment. 

Așadar, treceți pragul Memorialului Ipotești și haideți să participăm cu toții la activitățile 

instituțiilor noastre de cultură. 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


