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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 12.11.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 215 din 06.11.2020 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 61/2020 prin care a fost completat Codul administrativ, ședința Consiliului 

Județean Botoșani se va desfășura prin mijloace electronice.  

La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, 

domnii vicepreședinții și domnul secretarul general al județului.  

Consilierii județeni participă la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință asigurat de 

Serviciul de Telecomunicații Speciale.  

Domnul secretar al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței consilierilor 

județeni și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, doamna președintă! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi face 

apelul nominal în vederea efectuării prezenței. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Prezent 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Bună ziua! Prezentă 

Domnul Andrieș Valerian? Domnul Andrieș Valerian? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? Aroșoaie Lucian Dinu?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună dimineața! Mi se pare că domnul Aroșoaie nu poate să se conecteze. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Este o problemă tehnică, încercăm să o rezolvăm. Am comunicat Serviciului de Telecomunicații 

Speciale acest aspect. Sperăm ca în câteva minute să se rezolve problema. 

Domnul Birta Dorin? - Bună ziua, stimați colegi! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Cornilă Sorin? Domnul Cornilă Sorin? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Bună dimineața, dragi colegi!Prezent 

Domnul Galan Gabriel? - Bună ziua! Prezent 
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Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Gireadă Ionuț? - Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde domnul Gireadă. 

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Hrimiuc Galia? - Bună dimineața! Prezent 

Domnul Hrimiuc Liviu? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Huțu Alexandra? - Prezent 

Domnul Iliuță Viorel? - Bună dimineața din nou! Prezent 

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Bună dimineața! Prezent 

Domnul Malancea Radu? - Prezent 

Domnul Marian Sergiu? - Bună ziua tuturor! Prezent 

Doamna Marocico Floarea? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Nazare Gheorghe? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Prezent 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Țâmpău Andron? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Bună ziua! Prezent 

 

Reiau apelul. 

Domnul Andrieș Valerian? - Prezent 

Domnul Cornilă Sorin? - Prezent 

Domnul Gireadă Ionuț? - Prezent. Bună ziua!  

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu, dacă s-a rezolvat problema? Nu. Cred că nu s-a rezolvat. 

 

Dintr-un total de 33 membri ai consiliului județean convocaţi, sunt prezenţi 32. Un absent motivat 

de problemă tehnică, domnul Aroșoaie Lucian Dinu.  

Doamna președintă, avem cvorum pentru desfășurarea ședinței.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar! 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă pentru astăzi cuprinde un număr de 4 proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor extraordinare ale 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 4 noiembrie 2020. 

Toate proiectele au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, conform avizelor care 

v-au fost transmise. 

 

În acest context, supun la vot ordinea de zi și îl rog pe domnul secretar general al județului să 

efectueze din nou apelul nominal. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Vot „pentru” 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Andrieș Valerian? Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu, dacă s-a rezolvat problema? Nu. 

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru”  

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru”  

Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru”  

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - „Pentru” 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru”  

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru”  

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru”  

Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „pentru”  

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru”  

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „pentru”  

Doamna Hrimiuc Galia? - „Pentru”  

Domnul Hrimiuc Liviu? -  „Pentru”  

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru”  

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru”  

Domnul Malancea Radu? - „Pentru”  

Domnul Marian Sergiu? Domnul Marian Sergiu?  

Doamna Marocico Floarea? - Vot „pentru”  

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru”  

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru”  

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - „Pentru” ordinea de zi 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru”  

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru” ordinea de zi  

 

Mulțumesc! 

Domnul Marian Sergiu, dacă poate răspunde la votul pentru ordinea de zi? - Am votat „pentru”. 

Cred că nu m-ați auzit. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Îmi cer scuze, era un zgomot de fundal și nu am auzit. Mulțumesc! 

Doamna președinte, ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”). 

 



4 
 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar! 

Pentru primul punct de pe ordinea de zi, la secțiunea interpelări, consult colegii dacă sunt 

interpelări. 

 

Domnul Claudiu Lazăr Vrajotis: 

Doamna președinte, eu vreau să adresez o interpelare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule consilier! 

Domnul Claudiu Lazăr Vrajotis: 

Stimată doamnă președinte, vă rugăm să ne comunicați în ce stadiu se află la această dată proiectul 

de modernizare a Drumului Strategic și care este termenul de desemnare a câștigătorilor licitației pentru 

lucrările pe cele 3 loturi? 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnule consilier județean, veți primi răspunsul în scris, în imediata perioadă. Am discutat cu 

echipa de proiect, cu toți factorii decizionali implicați în desfășurarea acestui proiect extrem de generos 

pentru județul Botoșani, mi s-a comunicat că etapele sunt în faza procedurală corectă, dar pentru a vă oferi 

un răspuns cu celeritate, acest răspuns vă va fi oferit în scris în următoarele zile. 

Avem garanția de la echipa de proiect că stadiul achiziției este în curs de desfășurare și nu va fi 

întârziat. 

 

Domnul Claudiu Lazăr Vrajotis: 

Am înțeles. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Alți colegi, dacă sunt alte interpelări? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președintă, vreau să vă adresez următoarea interpelare: Școala Profesională „Sfântul 

Stelian” este una dintre cele două școli speciale, instituții de învățământ din subordinea Consiliului 

Județean Botoșani. Spre deosebire de cea din Dorohoi, cea din Botoșani arată ca o clădire de curând 

părăsită, cel puțin pe exterior. Aș vrea să justific afirmația: adresa este eronată, strada Dimitrie Rallet nr. 6. 

Strada despre care discutăm este una la care instituția nu are nici un acces, fac o paranteză, accesul se face 

prin strada Nicolae Iorga. Sunt infiltrații în tavan, iar tencuiala este putredă din cauza învelitorii, tâmplăria 

veche din lemn și clădirea nu este anvelopată. Lucru care ar spori gradul de confort și ar reduce pierderile 

de căldură, ar avea o eficiență energetică sporită. 

Rog și solicit executivului Consiliului Județean să actualizeze adresa imobilului, în colaborare cu 

Primăria Municipiului, să finalizeze intabularea imobilului, evident, luând în calcul și retrocedările care au 

avut loc de curând, să prindă în bugetul anului 2021 sumele necesare și să scoată cât se poate de repede la 

licitație execuția lucrărilor de reparație și modernizare a acestui imobil. 
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Ca o observație, nu este normal ca micile îmbunătățiri, amenajări interioare să se facă pe banii 

sponsorilor și ai donatorilor care deja au plătit impozite și taxe. Dacă avem grijă de copiii cu nevoie 

speciale este bine să arătăm solidaritatea și în acest mod, nu numai prin acordarea unor burse de ajutor 

social. Acordarea acestor burse s-a realizat și în anii precedenți și nu este o premieră, așa cum este 

prezentată în mass-media. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Luni eu mi-am propus să ajung în această instituție, să 

văd exact despre ce este vorba și așa cum am răspuns și colegului dumneavoastră, împreună, noi toți 

consilierii județeni, trebuie să facem astfel încât în toate instituțiile subordonate Consiliului Județean, 

activitatea să se desfășoare coerent și acolo unde putem interveni pe partea de investiții, stă în puterea 

noastră să o facem din bugetul anului următor. 

De asemenea, veți primi un răspuns în scris la interpelarea dumneavoastră. Mulțumesc! 

Mai sunt alte interpelări?  

Dacă nu mai sunt, mergem mai departe. 

În continuare vă propun următoarea procedură: voi proceda la prezentarea proiectelor înscrise pe 

ordinea de zi, va urma dezbaterea acestora, după care se va face un singur apel nominal în vederea 

exprimării votului pentru toate proiectele de hotărâri și procesele-verbale. Consilierul județean care își va 

auzi numele va preciza dacă votează „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesele-

verbale, sau va preciza proiectul pentru care votează „împotrivă”, se abține ori nu participă la vot. 

Neparticiparea la vot trebuie anunțată și motivată de existența unui conflict de interese. 

Sunt discuții sau alte propuneri privitoare la procedura anunțată? 

Înțeleg că nu sunt, așadar vă prezint proiectele de hotărâre. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2020. (Proiect nr. 138 din 04.11.2020) 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice locale și 

cuprinde execuția bugetară la sfârșitul trimestrului al treilea. Detalierea pe cele două secțiuni, de 

funcționare și de dezvoltare, a fost cuprinsă în anexele la proiectul de hotărâre. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de 

burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2020/2021, din bugetul propriu județean. (Proiect 

nr. 139 din 05.11.2020) 

Prin proiect se propune acordarea burselor de ajutor social, în cuantum de 150 lei/lună, unui număr 

de 131 elevi din învățământul special. 

 

Punctul 4 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 județean și de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020. (Proiect nr. 141 din 06.11.2020) 
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Proiectul de hotărâre cuprinde bugetul rectificat detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, 

alineate, după caz, şi pe anexe. Detalii privind modificările propuse au fost prezentate în Referatul de 

aprobare și în Raportul de specialitate. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „History and 

Music – values that bring us together” și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 140 din 06.11.2020) 

Obiectivul principal al proiectului, pentru județul nostru, este reabilitarea Casei Memoriale George 

Enescu din Liveni, iar contribuția ce revine Consiliului Județean Botoșani este de 47.131,9 euro, urmând a 

fi asigurată pe o perioada de 2 ani. 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor 

extraordinare ale Consiliului Judeţean Botoşani din 4 noiembrie 2020. 

 

Vă rog, dezbateri! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule consilier județean! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

La primul proiect de hotărâre, numărul 138, aș vrea să fac următoarea precizare: așa cum bine ați 

citit dumneavoastră, conform legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările ulterioare, 

aprobarea contului de execuție a bugetului Consiliului Județean pentru secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, respectiv bugetul instituțiilor și activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pentru aceleași secțiuni de dezvoltare și funcționare, trebuia făcută în luna octombrie a acestui an 

de către vechiul deliberativ.  

Consilierii județeni PNL nu pot aproba orbește aceste conturi de execuție pentru că marea 

majoritate a consilierilor județeni nu cunoaștem ce s-a petrecut în trecut și apreciem că acest excedent 

înregistrat pe cele două secțiuni, în special pe cea de funcționare, putea fi folosit la rezolvarea unora din 

multele probleme ale județului.  

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc domnule consilier județean! Din câte știu, proiectul de hotărâre v-a fost înaintat cu 

toate anexele care fac parte integrantă din acest raport. Faptul că vechiul executiv nu a supus la vot un 

asemenea proiect, nu cred că pentru această chestiune răspundem noi, actualii consilieri județeni. Înțeleg că 

ați avut discuții pe acest subiect inclusiv în cadrul comisiei de specialitate, în condițiile în care raportul este 

favorabil, eu voi ruga consilierii județeni să voteze „pentru” și dacă mai sunt alte întrebări Direcția noastră 

de buget - finanțe vă poate sta la dispoziție. Mulțumesc! 

Dacă sunt alte puncte de vedere și pe celelalte proiecte? 

Înțeleg că nu sunt.  
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În aceste condiții, vă propun să trecem la procedura de vot. Vă propun să votăm proiectele 

înscrise la punctele 2-6 de pe ordinea de zi, care includ procesele-verbale ale ședințelor anterioare. 

Îl voi ruga pe domnul secretar general să efectueze din nou apelul nominal și rog consilierii 

județeni să-și exprime votul. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Voi proceda la apelul nominal în vederea exercitării votului. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Votez „pentru” proiectele 139, 140, 141 și procesele verbale și 

„împotrivă” proiectul nr. 138 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Votez „împotrivă” la proiectul privind aprobarea contului 

de execuție, proiectul nr. 2 (138) și în rest, toate „pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru” proiectele de pe ordinea de zi și procesele 

verbale 

Domnul Andrieș Valerian? - Vot „împotrivă” la proiectul nr. 138 privind contul de execuție și 

„pentru” celelalte proiecte de pe ordinea de zi 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? Cred că nu s-a realizat conexiunea. 

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele verbale 

ale ședințelor anterioare 

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Cornilă Sorin? - Vot „împotrivă” la proiectul nr. 2, proiectul HCJ 138 și „pentru” toate 

celelalte 

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” toate proiectele  

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru” punctele 2-6 de pe ordinea de zi 

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru” toate punctele de pe ordinea de zi 

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru” toate punctele de pe ordinea de zi 

Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „împotrivă” la proiectul nr. 138, iar pentru toate celelalte proiecte de 

pe ordinea de zi votez „pentru”  

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru” toate punctele de pe ordinea de zi 

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „împotrivă” la proiectul nr. 138 și vot „pentru” la toate 

celelalte proiecte  

Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, cât și pentru procesele 

verbale 

Domnul Hrimiuc Liviu? -  Vot „împotrivă” la proiectul nr. 138, toate celelalte proiecte au votul 

meu  „pentru”  

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, 

inclusiv pentru procesele verbale de la ședințele extraordinare anterioare 

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „împotrivă” pentru proiectul de hotărâre 138, vot „pentru” 139, 140, 

141 și pentru procesele verbale ale ședințelor anterioare 

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Malancea Radu? - Vot „împotrivă” pentru proiectul nr. 138, „pentru” la toate celelalte 



8 
 

Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și pentru procesele 

verbale  

Doamna Marocico Floarea? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesele 

verbale 

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru 

procesele verbale 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, 

inclusiv pentru procesele verbale și aș vrea să fac și o precizare: noi am avut o discuție în comisia buget - 

finanțe și la proiectul nr. 1 vreau să precizez pentru toți colegii, mă refer la cei din PNL. Sunt bani care au 

trebuit redistribuiți câtre alt domeniu, 10 mii de lei ce vin de la concursul „Dimitrie Pompeiu” și cei 350 

mii lei care sunt pentru asociații și ONG-uri. Știm foarte bine că din cauza pandemiei nu s-au putut face 

dosare pentru a lua acești bani și acum a trebuit să-i redistribuim în alte domenii. Mulțumesc! 

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru 

procesele verbale 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „împotrivă” pentru proiectul nr. 138, vot „pentru” celelalte, 

inclusiv pentru procesele verbale  

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „împotrivă” pentru proiectul nr. 138, vot „pentru” restul 

proiectelor de pe ordinea de zi, inclusiv pentru procesele verbale  

 

Vă mulțumesc! 

Doamna președintă, proiectul 138 a fost votat cu 11 voturi „împotrivă”, restul proiectelor au 

primit unanimitate de voturi (32 voturi „pentru”).  Proiectele au fost adoptate. 

Rezultatul votului va fi consemnat și în procesul verbal al ședinței. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos, domnule secretar general! 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, dacă sunt intervenții? 

Înțeleg că nu sunt.  

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, mulțumesc pentru disponibilitatea de a participa la 

ședința Consiliului Județean de astăzi! 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar lucrările ședinței Consiliului Județean închise. 

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

Situația voturilor în urma centralizării 

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două 

secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2020, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi „pentru” și 11 

voturi „împotrivă“. 



9 
 

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru 

învățământul special în anul școlar 2020/2021, din bugetul propriu județean, în forma propusă de iniţiator 

cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 133 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 județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții 

aprobat pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea Proiectului „History and Music – values that bring us 

together” și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 


