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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 12.09.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 227 din 08.09.2022 

 

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 total de consilieri judeţeni, participă la ședința noastră de astăzi 25 de colegi. Lipsesc 

motivat 8 colegi. (dna Cristina-Andreea Andrei, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dna Agnes-Mihaela Holca, dl 

Liviu Hrimiuc, dl Radu Malancea, dl Gheorghe Nazare, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu și dl Lazăr-Claudiu 

Vrajotis) 

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

directori ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean și domnii și doamnele directori ai aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 12 puncte din care 11 sunt proiecte de hotărâri. 

În consecință, propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect, respectiv Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din 27.05.2022 privind predarea către Ministerul 

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

amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  Specială Sfântul 

Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani” 

 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă întreb dacă sunt discuții? 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. (25 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D.Cantemir - DN 24C, km 2+100 – 9+910, 

județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum 

și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

(Proiect nr. 190 din 08.09.2022) 

Distinși colegi, după aprobarea finanțării acestui obiectiv prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”, în vederea încheierii contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să încarce în 

platforma electronică hotărârea consiliului județean pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general al obiectivului de investiții, precum și 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local. 

Conform devizului estimativ și a cererii de finanțare depuse, valoarea totală a investiției este de 

41.586.232,60 lei cu TVA din care, aprobat pentru finanțare prin program, 40.877.413,65 lei, diferența de 

708.818,96 lei reprezentând finanțarea de la bugetul local. 
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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”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții "Modernizare DJ 291K, DJ 291B(Lozna)-Călinesti-DN 29C-Talpa, Km 0+000 - 7+009", aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. (Proiect nr. 191 din 

08.09.2022) 

În mod similar, în vederea încheierii contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să încarce 

în platforma electronică hotărârea consiliului județean pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general al obiectivului de investiții, precum și 

a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local. 

Conform devizului estimativ și a cererii de finanțare depuse, valoarea totală a investiției este de 

26.691.216,44 lei cu TVA din care aprobat pentru finanțare prin program 26.463.414,06 lei, diferența de 

227.802,38 lei reprezentând finanțarea de la bugetul local.  

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”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, 

județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum 

și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

(Proiect nr. 192 din 08.09.2022) 

Motivația promovării proiectului este aceeași ca la proiectele precedente. Conform devizului 

estimativ și a cererii de finanțare depuse, valoarea totală a investiției este de 40.233.602,39 lei cu TVA, din 

care aprobat pentru finanțare prin program 10.646.082,60 lei, diferența de 29.587.519,79 lei reprezentând 

finanțarea de la bugetul local. 

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”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. (Proiect nr. 

193 din 08.09.2022) 

La acest obiectiv, valoarea totală a investiției este de 38.930.466,52 lei cu TVA, din care aprobat 

pentru finanțare prin program 38.685.471,87 lei, diferența de 244.994,65 lei reprezentând finanțarea de la 

bugetul local 

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul 

Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

(Proiect nr. 194 din 08.09.2022) 

În fine, la ultimul proiect din această serie, valoarea totală a investiției este de 23.527.117,08 lei cu 

TVA din care aprobat pentru finanțare prin program 23.327.617,82 lei, diferența de 199.499,26 lei 

reprezentând finanțarea de la bugetul local. 

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”) 

 

Punctul 6 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 bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de 

investiții, aprobat pe anul 2022. (Proiect nr. 188 din 07.09.2022) 

Prin Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 județului 

Botoșani i-au fost aprobate sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale, astfel: 

- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județului, 4.786,00 mii lei, destinate pentru finanțarea „Programului pentru școli al României” – 

4.467,00 mii lei, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special – 132,00 mii lei și pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul special -187,00 

mii lei; 

- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri – 4.695,00 mii lei, care au fost 

repartizate prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene.  

În acest sens, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani a comunicat defalcarea pe 

trimestre a sumelor aprobate prin rectificarea bugetului de stat. 

De asemenea, pentru o execuție corespunzătoare a bugetului propriu județean la finele anului 2022 

propun efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și modificări în Programul 

obiectivelor de investiții deja aprobat pentru anul în curs.  

Față de cele prezentate propun rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 46.904,00 mii 

lei, la partea de venituri și cu suma de 51.904,00 mii lei la partea de cheltuieli asigurând echilibrul bugetar 

prin angajarea sumei de 5.000,00 mii lei din excedentul anilor precedenți, rectificarea bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 1.444,00 mii lei, atât la 

partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele 

bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022. 

Distinși colegi, înainte de a trece la eventualele dezbateri, aș vrea să îi mulțumesc doamnei director 

Magda Didii pentru efortul pe care l-a făcut în vederea rectificării bugetului, astfel încât să asigurăm sumele 

necesare pentru plata constructorilor care au lucrat și care lucrează la Drumul Strategic.  

În contextul exploziei prețului la materialele de construcții și combustibil, dar și al finalizării cu un 

an mai devreme a două dintre loturi, Consiliul Județean Botoșani se confruntă cu un vârf de sarcină privind 

plățile, în sensul că sumele care sunt pe proiect și erau prinse a fi plătite anul viitor, trebuie plătite acum. De 

aceea, cu toții facem toate eforturile pentru a asigura disponibilitățile financiare necesare.  

https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf


4 

Cum la procedura privind contractarea unui credit nu s-a prezentat nicio bancă, am solicitat 

Guvernului României alocarea a 70.000 mii lei din fondul de rezervă. Fac această mențiune pentru că, în 

mod eronat, unii au declarat public faptul că valoarea contractului Drumului Strategic a crescut cu această 

sumă.  

Toate majorările de contract, așa cum prevede de altfel și cadrul legal în vigoare, sunt aprobate și 

vor fi aprobate de către plenul Consiliului Județean. Nu putem opera nicio modificare din punct de vedere 

financiar fără votul dumneavoastră. Și pentru că am clarificat și acest aspect, aș mai vrea să fac o precizare 

care ține de execuția bugetară. Aș lua exemplul lotului 1 la care s-au finalizat lucrările. Constructorii mai au 

de emis facturi pe 15%-30% din lucrările pe care le-au efectuat, pe lângă cele pe care le-am transmis deja la 

Autoritatea de Management pentru a fi decontate.  

Deci, execuția bugetară ține de Consiliul Județean în primul rând, dar și de constructorii care emit 

facturile la plată, precum și de ritmul în care Autoritatea de Management disponibilizează sumele din cadrul 

proiectelor cu finanțare europeană. În tot acest tablou căutăm să creăm un echilibru astfel încât să putem 

finanța proiectele pe care ni le-am propus cu toții pentru dezvoltarea durabilă a județului Botoșani.  

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”) 

 

Distinși colegi, la următoarele proiecte, mai puțin proiectul introdus suplimentar, fiind vorba de 

desemnarea unor reprezentanți ai consiliului județean, votul va fi secret. Voi prezenta proiectele și 

propunerile, după care vom efectua procedura de vot. 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul 

de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani. (Proiect nr. 184 din 06.09.2022) 

Conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4624/2015, membrii consiliului 

de administraţie sunt aleşi conform procedurii menţionate în actele normative în vigoare privind organizarea 

şi funcţionarea consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Potrivit prevederilor Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministerului educației naționale nr. 

4619/2014, la începutul fiecărui an școlar se declanșează procedura de constituire a noului consiliu de 

administrație. 

Urmarea celor menționate, propun menținerea doamnei Andrei Cristina-Andreea ca reprezentant 

al Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Botoşani. Doamna a făcut 

parte din acest consiliu și în anul precedent.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect 

nr. 185 din 06.09.2022) 

În conformitate cu Metodologia-cadru menționată la proiectul anterior, la începutul fiecărui an 

şcolar, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu 

de administraţie. 

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, directorul unităţii de învăţământ solicită, în 

scris, consiliului judeţean desemnarea unui reprezentant. 

Urmarea celor menționate, propun menținerea doamnei Hrimiuc Galia ca reprezentant al 

Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” 

Dorohoi. Deci se menține aceeași propunere ca în anul anterior.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 

186 din 06.09.2022) 

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani a solicitat desemnarea a 2 reprezentanți ai 

Consiliului Județean Botoșani să facă parte din consiliul de administrație al unității școlare. 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, în cazul în care consiliul de administraţie 

este format din 9 membri, doi dintre aceștia sunt reprezentanţi ai consiliului judeţean. 

Potrivit prevederilor Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, la începutul fiecărui an școlar se declanșează procedura de 

constituire a noului Consiliu de administrație. 

Urmarea celor menționate, propun menținerea doamnei Hrițcu-Lafontain Mihaela și a doamnei 

Abăcioaei Rodica ca reprezentanți ai Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii 

Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. Deci menținem toți colegii așa cum au fost și în structura 

anului școlar anterior. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Botoşani. (Proiect nr. 187 din 06.09.2022) 

În conformitate cu prevederile legale menționate la proiectele precedente, Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Botoşani, care să facă parte din Consiliul de administraţie al acestei instituţii. 

Prin urmare, propun menținerea domnului Gavrilaș Doru-Costel ca reprezentant al Consiliului 

Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Botoşani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Botoșani și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul 

concursului organizat în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru unitatea de învățământ Școala 

Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 189 din 07.09.2022) 

Potrivit prevederilor din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru 

constituirea comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat de către 

inspectoratele școlare, în cazul unităților de învățământ special, este necesară desemnarea unui reprezentant 

al consiliului județean și a unui membru supleant prin hotărârea consiliului județean. 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a solicitat desemnarea unui reprezentant din cadrul 

Consiliului Județean Botoșani și a unui membru supleant care să aibă calitatea de membru în comisia de 

evaluare a interviului din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru 

unitatea de învățământ Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi.  

Propun menținerea acelorași reprezentanți care au fost desemnați la concursul precedent, respectiv 

doamna Holca Agnes-Mihaela - membru titular și doamna Abăcioaei Rodica - membru supleant. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

 

Așadar, în vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare a 

voturilor, compusă din trei membri. Rog propuneri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Din partea PSD va face parte domnul Marian Sergiu. 
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Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! O altă propunere? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna Dana Aramă din partea grupului PNL. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Și încă o propunere, vă rog! 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Doamna Marocico. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Supun la vot cele trei propuneri. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Comisia de numărarea a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi câte un buletin 

de vot pentru fiecare proiect de hotărâre. 

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. 

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

 

Domnul Sergiu Marian: 

Bună ziua, stimați consilieri județeni! Începe procedura de vot. 

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

Îl așteptăm și pe domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Urmează domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu-Bogdan. 

Î invităm pe doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. 

Este așteptat la cabina de vot domnul consilier județean Alecsandru Gabriel-Augustin. 

Doamna consilier județean Andrei Cristina-Andreea este absentă. 

Doamna consilier județean Aramă Daniela este invitată să preia buletinul de vot. 

Domnul consilier județean Aroșoaie Lucian – Dinu este absent.  

Urmează doamna consilier județean Breșug Cristina. 

Urmează domnul consilier județean domnul Deleanu Constantin Dan. 

Domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Urmează domnul consilier județean Gavrilaș Doru Costel. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Gireadă Ionuț.  

O așteptăm pe doamna consilier județean Guraliuc Elena-Ramona. 

Doamna Holca Agnes-Mihaela. Este absentă. 

Preia buletinul de vot doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Domnul consilier județean Hrimiuc Liviu. Este absent. 

O așteptăm la vot pe doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela.  

Este așteptat domnul consilier județean Iliuță Viorel. 

Doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula este așteptată să preia buletinul de vot. 

Domnul consilier județean Radu Malancea este absent. 

Urmează domnul consilier județean Manolache Ciprian.  
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Subsemnatul, Marian Sergiu. 

O așteptăm la cabina pe doamna consilier județean Marocico Floarea. 

Domnul consilier județean Nazare Gheorghe. Este absent. 

Domnul consilier județean Nichiteanu Tiberiu-Leonard. Este absent. 

Îl așteptăm pe domnul consilier județean Olaru Cătălin-Cristian. 

Urmează domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

O așteptăm pe doamna consilier județean Saucă Mariana-Mirela. 

Urmează domnul consilier județean Pintilei-Grosu Cristian. 

Urmează domnul consilier județean Țîmpău Andron. 

Doamna consilier județean Vaipan Raluca.  

Și nu în cele din urmă, domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu, care este absent. 

 

Stimați colegi, comisia de numărare a voturilor se retrage pentru a cuantifica voturile. Vă 

mulțumesc! 

 

Doamna președinte, stimați colegi, după numărarea voturilor, din numărul de voturi valabil 

exprimate pentru cei enumerați în proiectele de hotărâre, toți candidații consilieri județeni au obținut 

maximul de voturi – 25 de voturi „pentru”. 

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal. 

 

Doamna președinte, aveți cuvântul. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos!  

Distinși colegi, supun la vot proiectul de la punctul 7, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 8, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 9, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 10, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 11, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din 27.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

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

amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării 
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obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul 

Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani” (Proiect nr. 195 din 09.09.2022) 

Distinși colegi, este necesară modificarea hotărârii menționate, având în vedere că pe 

amplasamentul propus există și clădirea C2, care are funcțiunea de magazie și adăpost beci, pentru care se 

propune executarea de lucrări de igienizare și reabilitare. 

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”) 

 

Cu mențiunea că proiectul a trecut de prima fază a discuțiilor din Compania Națională de Investiții, 

deci în primă fază avem aprobați indicatorii tehnico-economici, urmează ca în perioada următoare să fim 

programați pentru pre-CTE de la Ministerul Dezvoltării. Vă mulțumesc frumos! 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Județean 

Botoșani din data de 26 august 2022 și 2 septembrie 2022.  

Dacă aveți observații cu privire la cele înscrise în procesele verbale?  

Dacă nu, supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 

 

Mulțumindu-vă pentru participare, ne vedem probabil la sfârșitul lunii pentru ședința ordinară. 

O zi frumoasă! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

  

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                          Marilena Miron 

 


