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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 14.04.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 95 din 13.04.2022 

 

 

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 și Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din numărul total de 33 de membri, sunt prezenți 

astăzi 24 de colegi. Lipsesc motivat 9 colegi. (dna Daniela Aramă, dna Agnes Mihaela Holca, dl Tiberiu-

Leonard Nichiteanu, dl Radu Malancea, dl Lucian Dinu Aroșoaie, dl Costel Doru Gavrilaș, dl Claudiu 

Lazăr Vrajotis, dna Cristina Breșug și dl Liviu Hrimiuc). 

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

directori ai instituțiilor subordonate, care fac obiectul proiectelor de hotărâre și bineînțeles, domnii și 

doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Mulțumim încă o dată 

reprezentanților presei pentru prezență. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 5 de puncte, toate proiecte de 

hotărâri. 

Menționez că avem avize favorabile pentru toate cele 5 proiecte, de la comisiile de specialitate. 

 

Doamna Cristina Breșug intră în sala de ședință. 

 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu, 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 neexercitarea dreptului de 

preemțiune asupra bunului imobil monument istoric Casă, cod BT-II-m-A-01852, situat în str. 1 

Decembrie 1918, nr.17, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 85 din 11.04.2022) 

Bunul pentru care se solicită neexercitarea dreptului de preemțiune este amplasat în continuarea 

Centrului Istoric al municipiului Botoșani, în str. 1 Decembrie 1918, face parte dintr-un ansamblu de 

clădiri cu destinația de spații comerciale la parter și locuințe la etaj, datând de la jumătatea secolului al 
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IXX -lea. Accesul pe proprietate se face de pe str. 1 Decembrie 1918. Având în vedere caracteristicele 

constructive propun neexercitarea dreptului de preemțiune. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 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 neexercitarea dreptului de preemțiune 

asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 44, municipiul 

Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 86 din 12.04.2022) 

Imobilul este amplasat în centrul istoric al municipiului Botoșani, face parte din „Ansamblul 

Urban I, str. 1 Decembrie 1918” și este cunoscut sub denumirea de „Casa Ankele”. 

Având în vedere procedura demarată deja de Consiliul Local Botoșani vă propun neexercitarea 

dreptului de preemțiune asupra acestui imobil. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 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 neexercitarea dreptului de preemțiune 

asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 52, municipiul 

Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 87 din 12.04.2022) 

Din punct de vedere constructiv, imobilul datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și face parte 

din categoria clădirilor cuplate ”înșiruite”, regim parter și cu un etaj. Având în vedere atât caracteristicile 

constructive, cât și vechimea clădirii, propunem neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilului în 

cauză. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 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 Devizului General Total 

Actualizat al obiectivului de investiţii ,,Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase 

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

Botoșani”. (Proiect nr. 88 din 13.04.2022) 

Actualizarea cheltuielilor pentru obiectivul de investiții mai sus menționat se impune din cauza 

situației economice actuale privind evoluția prețurilor din ultimele 12 luni, atât la materialele de 

construcții, cât și la transport.  

Conform Ghidului de finanțare aprobat de C.N.I., Devizul General a fost actualizat și defalcat pe 

contribuții financiare, rezultând o valoare totală actualizată a investiţiei de 3.765.243,13 lei (cu TVA). 
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Cotribuția Consiliului Județean Botoșani va fi în totalitate de 345.000 lei, adică 9% din valoarea 

întregului proiect. 

Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Investiții 

complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică 

în vederea finanțării” cod SMIS 153315 și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 89 din 13.04.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, Consiliul Județean Botoșani va depune spre finanțare 

proiectul menționat anterior.  

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului de asistență tehnică includ: ▪ elaborare 

studii, analize și documente suport (studiu privind determinarea compoziției deșeurilor, studiu privind 

estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală);  

▪ elaborarea documentelor tehnico-economice în vederea accesării de fonduri în cadrul POIM 

2014-2020, Axa Prioritară 3 (studii de teren, studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza 

instituțională, procedura de evaluare a impactului asupra mediului, și orice alte studii necesare conform 

cererii finanțatorului);  

▪ elaborarea Cererii de Finanțare, inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe perioada de verificare 

și evaluare a aplicației de finanțare;  

Tot în cadrul acestui proiect vom întocmi documentațiile de atribuire a contractelor de achiziții 

publice din cadrul Proiectului și suport pe perioada de evaluare a ofertelor.  

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 7.962.941 lei inclusiv TVA. Contribuția proprie 

a Consiliului Județean în acest proiect este în sumă de 159.258, 82 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului. 

Acest proiect va deschide calea unor investiții de aproximativ 32 milioane de euro din fonduri 

europene. Aceste investiții vor duce la modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

prin achiziționarea unei instalații de tratare mecano-biologică TMB cu digestie anaerobă, a uneia de 

digestie pentru biodeșeuri colectate separat și a stației de compostare aferentă, precum și a unei stații de 

compostare cu o capacitate de 5000 de tone și a altor 3 stații de compostare de capacitate mică. Acestea 

sunt necesare pentru ca sistemul de management integrat al deșeurilor să devină performant, iar prin 

punerea lor în funcțiune, deșeurile mari vor putea fi selectate mai ușor, în timp ce volumul celor mici, 

practic, în urma digestiei anaerobe va scădea cu 65%. De asemenea, prin acest proiect se vor asigura 

fonduri pentru realizarea unei ministații de epurare a apelor menajere și a unui separator de hidrocarburi, 

astfel încât activitatea de depozitare a deșeurilor să devină una foarte prietenoasă cu mediul. Proiectul 

prevede și sumele necesare de bani pentru închiderea depozitului, atunci când se va umple, în condiții de 

maximă siguranță pentru mediul înconjurător. 

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (25 voturi „pentru”) 
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Doamnelor și domnilor consilieri județeni vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați avut -o în 

comisiile de specialitate și pentru faptul că ședințele noastre decurg foarte frumos și sunt luate în 

considerare toate opiniile dumneavoastră din comisii.  

Vă mulțumesc pentru prezență și vă anunț că ședința noastră ordinară va fi în data de 28 aprilie, 

cred că tot la ora 12.00. 

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Expert, 

Bianca IORDACHE 

 

 


