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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 12.05.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 92 din 07.05.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

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 convocaţi, participă la ședința noastră de astăzi un număr 

de 29 de colegi. Lipsesc 4 consilieri județeni: dl Sergiu Marian, dl Ionuț Gireadă, dl Claudiu Lazăr 

Vrajotis și dna Mirela Saucă. 

 

Înainte de a începe ședința, vreau să îmi cer scuze și eu și domnii vicepreședinți, pentru că 

am întârziat puțin, ne întoarcem din județ. Astăzi am avut un moment extrem de așteptat de către toți 

locuitorii județului Botoșani și cu precădere de către locuitorii din zona de sud a județului. Alături de 

domnii vicepreședinți, alături de echipa de implementare a proiectului, alături de constructor, de 

supervizorul proiectului, de proiectant, alături de toate instituțiile avizatoare, astăzi am predat 

amplasamentele pentru cele 2 loturi pentru care am semnat contractele de execuție lucrări. Ne-am 

deplasat la fața locului, am semnat toate documentele și putem spune că începând de astăzi încep 

lucrările pe cele 2 loturi ale Drumului Strategic. 

Este promisiunea mea și a dumneavoastră în fața locuitorilor județului Botoșani, ca acest 

proiect extrem de generos va fi dus la bun sfârșit, practic începând de astăzi, curge termenul de 2 ani 

în care acest proiect trebuie implementat. Sperăm ca în cel mai scurt timp să avem și un răspund din 

partea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor pentru Lotul 2 astfel încât să putem 

demara și pașii următori, pașii legali. 

În ceea ce ne privește, noi facem tot ce este omenește și legal posibil ca aceste proceduri să 

nu întârzie, toată echipa de specialiști a Consiliului Județean lucrează la acest aspect și să ne dea 

bunul Dumnezeu înțelepciune, să mai avem și un pic de răbdare, pentru că aceste lucrări trebuie 

efectuate în ritmul prevăzut de proiect, pe de o parte, pe de altă parte, cu o calitate a lucrărilor așa 

cum trebuie. 

Spuneam că este proiectul meu prioritar la nivelul Consiliului Județean Botoșani și cred că 

trebuie să avem cu toții astăzi un moment de mândrie pentru că iată, încep lucrările pe cele două loturi 

ale Drumului Strategic.  

 

La ședința noastră de astăzi participă, așa după cum spune și legislația în vigoare, domnul 

secretar general al județului Botoșani, domnii directori ai instituțiilor subordonate care au proiecte de 

hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii și votului nostru de astăzi și bineînțeles, o parte din domnii 

directori din direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 7 puncte, din care 5 sunt proiecte de hotărâri. 

Toate proiectele au fost avizate de comisiile de specialitate. 

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

Dacă nu avem, supun la vot ordinea de zi.  
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (29 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea 

secretariatului executiv. (Proiect nr. 115 din 06.05.2021) 

Comitetul de organizare, numit prin ordin al prefectului județului Botoșani, a transmis 

componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani. Aceasta a fost stabilită 

potrivit prevederilor legale și desemnărilor făcute de autoritățile și instituțiile publice abilitate. 

Pentru activitatea desfășurară de membrii autorității se va acorda o indemnizație pentru o 

ședință de plen și una de comisie pe lună, indemnizația propusă fiind de 5% din indemnizația lunară 

a președintelui Consiliului Județean Botoșani.  

Secretariatul autorității este asigurat, potrivit legii, de persoanele din cadrul Compartimentului 

Petiții din aparatul de specialitate al consiliului județean. 

Având în vedere faptul că prin proiectul de hotărâre se stabilește cuantumul indemnizației, 

consilierii județeni care fac parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani sunt rugați 

ca în momentul votului să își anunțe neparticiparea la vot, pentru a nu intra într-un posibil conflict de 

interese. 

Dacă sunt dezbateri?  

 

Doamna Cristina Breșug: 

Nu particip la vot. 

 

Doamna Floarea Marocico: 

Nu particip la vot nici eu. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Nu participăm nici unul din membrii ATOP. Nu re rost să ne repetăm. Nici un membru 

nominalizat în ATOP nu participă la vot. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Ok. Ați constatat cu toții că indemnizația de ședință este de 5%, este, să spunem așa, și un 

element de noutate față de mandatul trecut, am decis micșorarea acestei indemnizații pentru 

activitățile desfășurate în plen și în comisii, indemnizație pe care o să o primească fiecare membru 

ATOP. Va fi de 5%, așa cum v-am spus anterior. 

Poate sunt întrebări, de ce au fost întârzieri. Întârzierile categoric nu au fost generate de noi, 

de Consiliul Județean, ci de întârzierea cu care ne-au parvenit  documentele care sunt obligatorii prin 

prisma legii, de la Instituția Prefectului. 

Dacă sunteți de acord, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Cu mențiunea că domnii consilieri județeni care fac parte din ATOP nu au participat la vot, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. (24 voturi „pentru”; neparticipare – dna Cristina Breșug, dna 

Floarea Marocico, dl Dan Constantin Deleanu, dl Gabriel Galan, dl Gabriel Augustin Alecsandru) 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA 

APASERV S.A. Botoşani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

(Proiect nr. 114 din 06.05.2021) 

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost propus de societatea Nova Apaserv, conform Notei de 

fundamentare întocmită de către aceasta. În anexa la proiectul de hotărâre, precum în materialele care 

îl însoțesc, sunt prezentate date referitoare la nivelul veniturilor și cheltuielilor propuse, precum și la 

programul de investiții și dotări. 

În urma mandatului propus a fi acordat, reprezentantul județului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor societății Nova Apaserv va putea exercita dreptul de vot în ședința convocată 

pentru data de 13 mai, astfel încât societatea să aibă un buget aprobat pentru anul 2021. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Din analiza pe care am făcut-o cu colegii din 

grupul PNL, noi considerăm că la Nova Apaserv trebuie luate măsuri radicale, dată fiind situația 

gravă în care se află operatorul. Aici nu vorbim despre o situație obișnuită, normală, ci vorbim despre 

una excepțională, care necesită măsuri în consecință, măsuri excepționale. Vă supun atenției doar 

câteva măsuri, așa cum le vedem noi. Dacă vreți, pot vorbi 2 ore pe subiect acesta, dar am să vorbesc 

doar 3 minute: 

 Noi solicităm un Consiliu de Administrație format din 5 membri, dintre care unul să fie 

directorul general, neretribuit. Dacă vă aduceți aminte, această solicitare nu a apărut peste noapte, ci 

a mai fost formulată de noi, printr-un amendament, la una dintre ședințele trecute.  

 Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație să fie realizată de un expert 

independent, ca să eliminăm orice semn de întrebare.  

 Este necesar ca după aceea, membrii CA să aleagă un director general profesionist, care 

rezultă dintr-o procedură de selecție transparentă, realizată tot de un expert independent, la care să 

participe cât mai mulți candidați, inclusiv directorul general interimar. 

 Sigur, principala problemă la operator este dezechilibrul de cash-flow, cauzat de suma imensă 

pe care acesta este obligat să o plătească din cauza procesului pierdut la Curtea Internațională de 

Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, sumă la care s-au adăugat penalități. 

Aici este nevoie clar, de un ajutor financiar din afara companiei, din afara operatorului, pentru că în 

urma unui proces vor fi întotdeauna un câștigător și un perdant. Din păcate, Nova Apaserv a fost 

perdantul și trebuie să plătească oalele sparte.  

 Acest ajutor financiar trebuie să vină de la o instituție de profil, instituție financiară, de la 

acționari sau de la Guvern, având în vedere specificul activității operatorului.  

 Dacă discutăm de identificarea unei soluții pentru ajutor de la Guvern, vă pot spune că noi, 

consilierii județeni PNL, sprijinim demersurile președintelui Consiliului Județean și ale prefectului 

de Botoșani, având suportul președintelui filialei, domnul deputat Costel Șoptică și pot să vă asigur 

pe toți cei prezenți aici că s-au făcut deja propuneri și demersuri pentru soluționarea acestei probleme 

și s-au purtat deja primele discuții la nivelul Guvernului. 

 Dacă se va găsi o sursă de acoperire a pierderilor cauzate de procesul pierdut cu Aquaterm, în 

schimb, planul de redresare a societății, prezentat de Nova Apaserv în acest proiect de hotărâre, nu 

prezintă încredere că într-un an nu o să ajungem în aceeași situație.  

 Noi credem că situația disperată cere măsuri disperate, printre care am putea să exemplificăm:  



4 

- restructurarea și reorganizarea operatorului în sensul unei reduceri de personal din zona indirect 

productivă și menținerea sau chiar creșterea numărului de personal direct productiv. Aceasta 

poate fi făcută și cu ajutorul unei firme specializate. 

- modernizarea metodelor de încasare. Din păcate, la nivelul operatorului trăim la nivelul anului 

1990, cu casier care taie chitanțe în mediul rural. 

- identificarea și reducerea numărului de avarii care conduc la pierderi de apă din sistem, 

identificarea furturilor de apă și acționarea în instanță a celor prinși, contorizarea scărilor de bloc, 

ș.a.m.d. Unele dintre aceste măsuri sunt enumerate în planul de redresare, însă fără o evaluare 

clară a impactului financiar. 

- de asemenea, cred că sunt necesare intervenții rapide în cazul avariilor pentru limitarea pierderilor 

de apă. Sunt încă avarii nedepistate de ani de zile, iar sosirea la intervenții, atunci când sunt 

reclamate, durează cu lunile. Ce se întâmplă în acest caz? Se pierde apă în cantități foarte mari. 

Credem că o măsură de  analizat ar fi externalizarea unor intervenții, în special pe rețele 

secundare, chiar dacă sunt mai scumpe și introducerea prin contractul firmei private a unor 

termene pentru termenul de prezentare la intervenție, acel „service level agreement”. 

- de asemenea, cerem măsuri explicite pentru respectarea condițiilor de calitate a apei uzate la 

evacuare, din exploatare și din condițiile impuse de autorizațiile de gospodărire a apelor pentru 

reducerea și eliminarea penalităților pe care le plătește operatorul lunar sau anual. 

 În cursul discuțiilor care s-au purtat ieri în Comisia de buget, unii dintre consilierii PNL și 

PSD s-au oferit să participe la ședința AGA, pe Consiliul de Administrație a operatorului care va avea 

loc mâine, pentru identificarea alături de membrii Consiliului de Administrație a celor mai bune 

soluții pentru menținerea viabilității Nova Apaserv, astfel încât operatorul să poată derula în cele mai 

bune condiții investițiile în curs și investițiile viitoare. 

 Cam asta am avut de spus, pot să vă spun multe alte lucruri. Am observat și niște anomalii 

prin bugetul propus dar nu vreau să dezvolt. Din punctul nostru de vedere, grupul PNL se va abține 

de la votul acestui proiect de buget. Vă mulțumesc. 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc, domnule consilier județean. Sunt în măsură să fac câteva precizări. Cunoaștem 

cu toții că ne apropiem de jumătatea anului și trebuie să asigurăm toate condițiile pentru ca operatorul 

de apă și canalizare, la care suntem acționari majoritari, să poată să își desfășoare activitatea. Prin 

bugetul propus pentru acest an, Nova Apaserv își propune să diminueze cheltuielile cu aproximativ 

10% pentru a obține o rată de profit, ce-i drept, mică, dar care să poată să acopere în perioada 

următoare pierderile din trecut. Categoric, la Nova Apaserv vor trebui luate mai multe decizii de 

eficientizare a activității, de reducere a cheltuielilor și a pierderilor din exploatare, dar este imperios 

necesar ca astăzi noi să votăm bugetul de venituri și cheltuieli al acestei instituții. 

 Țin să subliniez pe de altă parte că Raportul de specialitate aferent proiectului de hotărâre s-a 

realizat sub rezerva datelor transmise de către conducerea societății, care este responsabilă pentru 

întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare. Pe de altă parte, toate propunerile 

dumneavoastră, care privesc nu doar operatorul de apă, care privesc și alte subiecte de interes 

județean, toate aceste propuneri le luăm în considerare și din aproape în aproape sperăm să rezolvăm 

toate situațiile care au apărut sau care pot apărea în perioada următoare. Avem aceeași determinare, 

am ținut îndeaproape legătura și cu Instituția Prefectului, nu întâmplător am transmis toate datele 

astfel încât să fie întocmit proiectul de hotărâre de Guvern pentru acordarea acelui suport financiar și 

noi am discutat, cu toții, la nivel central, sperăm să intrăm în linie dreaptă, astfel încât operatorul de 

apă să poată să-și desfășoare activitatea.  
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 Cred că am spus-o la una dintre ședințele anterioare, noi am cerut pentru operatorul de apă 

inclusiv un control al Curții de Conturi, care ne-a transmis oficial că au prins în grila dumnealor de 

control pentru perioada următoare, deci acolo va fi și un audit, să spunem, din partea Curții de Conturi, 

astfel încât să vedem în final cine sunt și vinovații pentru toată situația în care se află astăzi operatorul 

de apă. 

 Dacă mai sunt alte intervenții? 

 Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine? 

 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 9 „abțineri”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile 

publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 116 din 06.05.2021) 

La acest proiect dau cuvântul inițiatorului proiectului, domnului vicepreședinte  Bogdan 

Dăscălescu. Domnule vicepreședinte, vă rog! 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Bună ziua! Doamnelor, domnilor consilieri, supun atenției dumneavoastră proiectul de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Botoșani în AGA de la ADI 

Aqua Botoșani. 

Solicitarea de avizare a tarifelor și a prețurilor de către ANRSC s-a făcut pe baza costurilor 

realizate în perioada septembrie 2019 – august 2020. ANRSC a emis Avizul nr. 814828/21.10.2020 

privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru 

societatea Nova Apaserv S.A. Botoșani prin care avizează: prețul la apa potabilă produsă, 

transportată, distribuită va fi de 4,83 lei/mc exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare-epurare va fi 

la nivelul de 2,99 lei/mc exclusiv TVA. 

Prețurile și tarifele menționate mai sus trebuie să fie aprobate de ADI Aqua în conformitate 

cu prevederile art. 35 din Legea 241/2006. Cred că mai multe ați văzut în proiect. Față de cele 

prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și oportunitatea adoptării 

actului administrativ propus, prin urmare supun atenției dumneavoastră acest proiect. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule vicepreședinte! În completarea celor spuse de dumneavoastră, vreau să 

adaug faptul că majorarea prețului este nesemnificativă, vorbim de doar 25 de bani pe metrul cub de 

apă potabilă și de 8 bani pentru fiecare metru cub de apă epurată, adică vorbim despre o majorare de 

aproximativ 3 lei la o factură medie de 10 mc de familie. Deși par puțini acești bani, aceștia sunt 

absolut necesari pentru a nu pune în pericol activitatea societății Nova Apaserv. 

Așa cum spunea și domnul vicepreședinte, această majorare a fost avizată de către Autoritatea 

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și reflectă influența ratei 

inflației pentru fiecare activitate prestată în perioada septembrie 2019 – august 2020. 

Dacă sunt alte interveții? Vă rog. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, eu chiar sunt de acord cu toate argumentațiile pe care le-ați făcut și 

dumneavoastră și domnul vicepreședinte Bogdan Dăscălescu. Știți ce nu am înțeles eu? Propunerea 

asta de majorare a prețurilor a venit anul trecut, cred că undeva prin octombrie, dacă nu mă înșel, și 

nu înțeleg de ce am stat așa de mult. Pentru că știm cu toții că există o dificultate a operatorului și 

asta pleacă de la procesul pierdut la Curtea Internațională de Arbitraj și nu în ultimul rând, știm că 

este una dintre măsuri. Chiar prima măsură de redresare, măsură cu care eu personal am fost de acord.  

Așadar, cred eu că ar trebui să explicați de ce am întârziat așa tare? De ce am ajuns așa târziu, 

pentru că am văzut și un impact al lipsei luării acestei măsuri la timp, 180 mii lei pe lună, bani care 

puteau să fie folosiți la plata unor furnizori și deducerea unor posibile penalități pe care aceștia le 

aplică. De altfel, Nova Apaserv are o groază de penalități de plătit. Mulțumesc! 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Voi răspunde eu. De-a lungul timpului, de-a lungul lunilor care au trecut au fost discuții 

referitoare la acest proiect, știți foarte bine că la schimbarea și la numirea noului director interimar 

au existat discuții foarte clare de a încerca să inițiem acest proiect, din păcate nu a fost inițiat, dar s-

a luat măsura acum. Explicații nu sunt mai multe, dar știm cu toții că este necesar și de aceea am zis 

că este absolut necesar ca în această ședință să trecem acest proiect. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule vicepreședinte! S-ar adăuga, bineînțeles, și mențiunea că s-a încercat 

măcar pentru o perioadă să nu punem o presiune în plus pe populația județului care este plătitoare de 

facturi la compania de apă. Și din acest context, s-a ținut cont și de acest aspect și tocmai de aceea 

astăzi am venit în fața dumneavoastră, am considerat că este momentul cel mai oportun să facem 

această majorare. 

Dacă mai sunt alte intervenții?  

Nu mai sunt. În aceste condiții, voi supune la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. ( 27 voturi „pentru”; 1 vot „împotrivă” – dl Gabriel 

Alecsandru; 1 neparticipare – dl Dan Deleanu) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA 

APASERV S.A. Botoşani pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de 

Administrație. (Proiect nr. 117 din 06.05.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, mandatul actualului Consiliu de Administrație al 

societății Nova Apaserv încetează la data de 30 iunie 2021. 

Potrivit legii, membrii noului consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală 

a societății. Propunerile pentru administratori pot fi făcute de societate, prin actualul consiliu de 

administrație, sau de către autoritatea publică tutelară, în speță Consiliul Județean Botoșani.  

Prin proiectul supus dezbaterii se propune declanșarea procedurii de selecție a viitorilor 

membri ai consiliului de administrație de către adunarea generală a societății, precum și organizarea 

procedurii de selecție de către autoritatea tutelară, prin intermediul unei comisii de selecție, asistată 

de un expert specializat în recrutarea resurselor umane. 

Vă rog, dezbateri? Vă rog. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Eu nu fac altceva decât să repet ceea ce am spus la prima luare de poziție. Considerăm că 

pentru a elimina orice fel de semn de întrebare, repet, având în vedere situația grea în care se află 

operatorul, ar trebui ca procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație să fie realizată 

de un expert independent. Asta este propunerea noastră. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Alte intervenții? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 9 „abțineri”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA 

APASERV S.A. BOTOŞANI. (Proiect nr. 118 din 06.05.2021) 

În conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, comisia de selecție a candidaților la funcția de membru al consiliului de administrație este 

formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. De asemenea, președintele comisiei trebuie să 

aibă calitatea de angajat al autorității publice tutelare. 

Prin proiect se propune o comisie formată din trei funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean, angajați ai Serviciului organizare, salarizare, resurse umane, iar 

secretariatul va fi asigurat de un consilier juridic. 

Comisia de selecție, asistată de un expert specializat în recrutarea resurselor umane, va 

prezenta autorității publice tutelare propuneri de numire în funcțiile de membri ai consiliului de 

administrație. 

Întrucât prin acest proiect se propune desemnarea unor persoane de către consiliul județean, 

votul va fi secret, potrivit prevederilor Codului administrativ. 

Ca o completare la ceea ce am spus anterior, vreau să fac precizarea că membrii comisiei pe 

care îi propun sunt specialiști ai Consiliului Județean și a căror reputație profesională și morală nu 

poate fi pusă la îndoială de absolut nimeni, președintele comisiei va fi domnul Ovidiu Antonesei, 

șeful Serviciului organizare, salarizare, resurse umane, iar membri vor fi doi inspectori din cadrul 

aceluiași serviciu, vorbim despre doamna Lenuța Olaru și de doamna Claudia Tănasă, iar secretariatul 

va fi asigurat de către doamna consilier juridic Valentina Ciobanu. 

Dacă mai sunt alte dezbateri? Dacă nu, cred că putem intra în procedura de vot, nu înainte 

de a constitui comisia de numărare a voturilor și vă propun să desemnați 3 consilieri județeni. Vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Propun ca din partea grupului PSD să facă parte domnul Țâmpău  

Andron. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Din partea grupului PNL, domnul Nichiteanu Tiberiu. 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Din partea grupului ALDE, doamna Marocico Floarea. 
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Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi un 

buletin de vot.  

În cabina de vot, cine este de acord cu persoanele propuse va lăsa netăiat numele 

acestora. În cazul în care nu este de acord, va tăia cu o linie numele persoanei sau, după caz, a 

persoanelor în cauză. 

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

Comisia de numărare a voturilor va centraliza și va întocmi procesele-verbale privind rezultatul 

votului. 

Rog Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal în vederea exercitării votului 

secret. 

 

Domnul Andron Țîmpău: 

Începem procedura de vot. 

O rog pe doamna președinte Federovici Doina Elena să voteze. 

Urmează doamna Abăcioaei Rodica. 

Urmează domnul Alecsandru Gabriel Augustin. 

Doamna Andrei Cristina Andreea. 

Domnul Aroșoaie Lucian – Dinu. 

Domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Doamna Breșug Cristina. 

Domnul Cornilă Sorin. 

Domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu Bogdan. 

Domnul Deleanu Constantin Dan. 

Domnul Galan Gabriel. 

Domnul Gavrilaș Doru Costel. 

Domnul Gireadă Ionuț nu este. 

Doamna doctor Guraliuc Elena Ramona.  

Doamna Holca Agnes Mihaela. 

Doamna Hrimiuc Galia. 

Domnul Hrimiuc Liviu.  

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela. 

Domnul Iliuță Viorel. 

Doamna Jurgiu Mioara Paula. 

Domnul doctor Malancea Radu.  

Domnul profesor Manolache Ciprian. 

Doamna Marocico Floarea. 

Domnul Nazare Gheorghe. 

Domnul Nichiteanu Tiberiu Leonard. 

Domnul Olaru Cătălin Cristian. 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Domnul consilier județean Pintilii Grosu Cristian. 

Doamna Saucă Mariana Mirela nu este. 

Doamna Vaipan Raluca. 

Și domnul Vrajotis Lazăr Claudiu nu este. 

Mulțumesc! Urmează numărarea voturilor. 
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Doamna Doina Federovici: 

Rog distinșii colegi consilieri județeni să ia loc în sală. Domnul președinte al comisiei de 

numărare a voturilor va face anunțul. 

 

Domnul Andron Țîmpău: 

Stimați colegi, după efectuarea votului propriu-zis și numărarea voturilor, s-au constatat 

următoarele rezultate: numărul voturilor exprimate – 29; numărul voturilor valabil exprimate – 29; 

numărul voturilor anulate – 0. 

Pentru domnul Antonesei Dumitru Ovidiu: voturi „pentru” – 21; voturi „împotrivă” – 8. 

Pentru doamna Olaru Lenuța: voturi „pentru” – 21; voturi „împotrivă” – 8. 

Pentru doamna Tanasă Claudia: voturi „pentru” – 21; voturi „împotrivă” – 8. 

Pentru doamna Ciobanu Valentina: voturi „pentru” – 23; voturi „împotrivă” – 6. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule președinte!  

Conform rezultatului anunțat de comisie, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

Trecem mai departe, la punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale 

şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani din data de 21 și 22 aprilie 2021. 

Vă consult, dacă aveți obiecții cu privire la conținutul acestor procese verbale? 

Înțelegem că nu sunt, în consecință, supun la vot cele două procese verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  

 

Cu unanimitate de voturi, procesele verbale au fost aprobate. (29 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Răspuns la plângerea prealabilă a Fundației Județene pentru 

Tineret Botoșani. 

Proiectul de răspuns a fost întocmit ca urmare a plângerii prealabile formulată de Fundația 

Județeană pentru Tineret Botoșani, prin care a solicitat revocarea hotărârii prin care au fost desemnați 

reprezentanți în consiliul de conducere și în comisia de evaluare, supraveghere și control a activității 

fundației. 

Vă consult în legătură cu răspunsul propus, cu menționarea faptului că fundația se va putea 

adresa instanței, iar aceasta va avea posibilitatea să se pronunțe cu privire la legalitatea actului 

contestat. 

Ați avut la mape răspunsul nostru, al Consiliului Județean, sunt ferm convinsă că l-ați studiat, 

cu precădere consilierii județeni care fac parte din comisia juridică și de administrație, în consecință 

puteți acorda un vot în cunoștință de cauză. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Domnule secretar, se supune la vot? 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Nu. Dacă nu sunt alte opinii, noi vom comunica răspunsul semnat și de dumneavoastră și 

fundația are posibilitatea să se îndrepte împotriva actului pe care îl consideră nelegal, în instanță. 
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Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos, domnule secretar general. Mie îmi pare rău că s-a ajuns în această 

situație, pentru că noi am desemnat 3 reprezentanți extrem de buni în acest for de conducere al 

fundației. Personal nu înțeleg demersul fundației, dar are posibilitatea legală să se adreseze instanței 

de judecată. 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, ordinea de zi a fost epuizată.  

Mulțumindu-vă frumos încă o dată pentru participare și pentru disponibilitatea 

dumneavoastră, să aveți o după amiază plăcută! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


