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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 13.07.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 167 din 12.07.2022 

 

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 totalul de 33 consilieri judeţeni convocaţi pentru ședința de astăzi, sunt prezenţi în sală 22. 

Lipsesc 11 colegi. (dl Dăscălescu Corneliu Bogdan, dna Aramă Daniela, dl Iliuță Viorel, dna Abăcioaei 

Rodica, dl Malancea Radu, dl Aroșoaie Dinu Lucian, dna Hrimiuc Galia, dl Hrimiuc Liviu, dl Nazare 

Gheorghe, dl Olaru Cătălin și dna Saucă Mariana – Mirela) 

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

directori ai instituțiilor subordonate care fac parte integrantă cu proiectele de hotărâre pe care trebuie să le 

aprobăm astăzi și bineînțeles, domnii și doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoșani. 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de șase proiecte de hotărâri.  

Pentru toate proiectele au fost date avizele favorabile de către comisiile de specialitate. 

Având în vedere că pentru un proiect cvorumul necesar este de 23 de voturi, propun ca proiectul 

înscris la numărul 5 pe ordinea de zi să fie scos, urmând ca legislativul local să fie convocat într-o nouă 

ședință, probabil în ziua de luni.  

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu sunt. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. ( 22 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.J. 

nr.108 din 21.04.2021 de predare 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 „Ambulatoriu de 

Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani"(Proiect nr. 143 din 08.07.2022) 

Stimați colegi, pentru trecerea în etapa următoare de finanțare a obiectivului este necesară 

Hotărârea beneficiarului privind predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren si/sau 

construcție, după caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de 

orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin CNI, care va realiza 

investiția. 

Până în acest moment s-au solicitat de către Compania Națională de Investiții unele completări și 

modificări ale hotărârii inițiale, referitoare la: demolarea construcției „Cabina poartă”, angajamentul de 

viabilizare a amplasamentului și înlocuirea denumirii de „Consiliul Județean Botoșani” cu cea de „UAT 

Județul Botoșani”. 
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În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de 

la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  "Modernizare 

DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150" (Proiect nr. 144 din 11.07.2022) 

În prezent, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform OG 15/2021 și OG 47/2022 

privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru, valoarea finală este de 

34.650.918,57 lei (cu TVA). 

Propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de 

investiții menționat mai sus, este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de 

execuția acestora în raport cu prețurile reale ale pieței (manopera, transport, materii prime) la nivelul anului 

2022. 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli este prevăzută în Anexa la prezentul 

proiect de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați și aprobarea finanțării  din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  

„Modernizare si consolidare DJ282A, din DN29-Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000’’(Proiect nr. 145 

din 11.07.2022) 

La acest obiectiv de investiţii, după actualizarea devizului general conform Ordonanței Guvernului 

nr. 15/2021 și Ordonanței Guvernului nr. 47/2022, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 

20.450.046,70 lei. 

Aceeași defalcare pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli este prevăzută în Anexa la 

proiectul de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați  și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  

,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700” (Proiect nr. 146 din 11.07.2022) 

Pentru actualizarea restului rămas de executat la lucrările conform OG 15/2021 și OG 47/2022, 

valoarea necesară finalizării investiției este de 20.282.204,57 lei. 
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Propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții menționat mai 

sus este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în raport 

cu prețurile reale ale pieții la nivelul anului 2022.  

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli este prevăzută în Anexa la prezentul 

proiect de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind efectuarea de modificări în bugetul de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” și în Programul obiectivelor de 

investiții, aprobat pe anul 2022 (Proiect nr. 148 din 11.07.2022) 

Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani a solicitat, motivat de necesitatea predării către 

Compania Națională de Investiții a amplasamentului aflat în proprietatea publică a Județului Botoșani și în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati pentru realizarea obiectivului de investiții 

,,Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi”. În acest context a solicitat modificarea Programului 

obiectivelor de investiții aprobat pentru anul 2022, cu finanțare din venituri proprii ale spitalului, prin 

introducerea poziției Execuție desființare corp C18-,,Cabina poartă nr.1” - Marchian nr.11. 

În acest sens a fost întocmit proiectul de hotărâre. 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Distinși colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Cu rugămintea ca în momentul în care convocăm din 

nou plenul Consiliului Județean, cu siguranță pentru ziua de luni, să fiți prezenți, pentru că vorbim despre 

un proiect de hotărâre extrem de important pentru patrimoniul județului Botoșani și ar fi păcat să ratăm 

acest moment. Veți primi convocarea de rigoare.  

În altă ordine de idei, conform Codului administrativ, în momentul în care președintele Consiliului 

Județean intenționează să plece în concediu, trebuie făcut anunțul în plen. Așadar, vă informez că în luna 

august voi pleca în concediu pentru o perioadă de 2 săptămâni. 

Mulțumindu-vă pentru prezență, ne vedem săptămâna viitoare. 

Vă mulțumesc! 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 


