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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 15.10.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 249 din 14.10.2021 

 

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. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din numărul total de 33 de membri ai Consiliului 

Județean convocaţi, sunt prezenţi astăzi 26 de colegi. Lipsesc motivat 7 colegi. (dl Vrajotis Lazăr 

Claudiu, dl Aroșoaie Lucian Dinu, dl Nichiteanu Tiberiu Leonard, dl Nazare Gheorghe, dna Saucă 

Mariana Mirela, dna Hruțcu Lafontain Mihaela, dl Pintilei Grosu Cristian) 

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

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

și domnii directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi reprezentanţi ai presei. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 6 proiecte de hotărâri, precum și aprobarea 

proceselor-verbale din cele două ședințe anterioare. 

Propun suplimentarea ordinii de zi, după punctul patru, cu un nou proiect de hotărâre, 

respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de 

Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile  de specialitate. 

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

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 

adițional de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din 

contractul de lucrări nr. 2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, 

dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833 

(Proiect nr. 214 din 14.10.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, pentru 

obiectivele de investiţii finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice, aflate în derulare la data 

intrării în vigoare a ordonanţei, preţul contractelor de achiziţie publică se ajustează prin actualizarea 

preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice 

creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor. În 

aplicarea prevederilor acestei ordonanțe a fost emis Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

și administrației nr. 1336/2021, cu referire la contractele de achiziție publică finanțate prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020. 
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Așadar, în conformitate cu prevederile acestor acte normative, la solicitarea constructorului, 

s-a procedat la actualizarea cheltuielilor cu materialele la restul rămas de executat. Valoarea estimată 

a cheltuielilor cu care poate fi ajustat contractul de execuție de lucrări este de 589.300,10 lei și va fi 

suportată din bugetul județului. Modalitatea de ajustare este prevăzută în actul adițional care urmează 

a fi încheiat cu executantul lucrării. 

Dacă sunt dezbateri? 

 

Domnul Radu Malancea: 

Doamna președinte, la acest proiect de hotărâre eu nu particip la vot. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Am înțeles. Nu avem alte dezbateri. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (24 voturi „pentru”; 2 „neparticipări”-dl Malancea 

Radu și doamna Guraliuc Ramona) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor și 

aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru 

Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății (Proiect nr. 213 din 13.10.2021) 

Pentru cele șase locuințe, repartizate anterior prin hotărâre a Consiliului Județean, s-a 

procedat la calculul chiriei, pe baza documentelor depuse de solicitanți. Valoarea lunară a chiriei pentru 

fiecare dintre cele șase unități locative este prevăzută în anexa nr. 1 la proiect, iar în anexa nr. 2 este 

prezentat Contractul cadru de închiriere. După încheierea contractelor de închiriere, chiriașii vor 

încheia contracte individuale cu furnizorii de utilități, în baza acordului exprimat de Consiliul Județean. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită 

a unui teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru Locuințe (Proiect nr. 211 din 

13.10.2021) 

În vederea realizării etapei a doua a proiectului derulat în parteneriat cu Agenția Națională 

pentru Locuințe, respectiv construirea locuințelor de serviciu destinate închirierii, se impune 

transmiterea terenului în folosință gratuită, conform prevederilor legale, către această instituție.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 



3 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemțiune asupra bunului imobil monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 

1918, nr.81, mun. Botoșani, jud. Botoșani (Proiect nr. 212 din 13.10.2021) 

Ministerul Culturii a transmis faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune cu privire la 

imobilul în cauză, motiv pentru care, potrivit legii, exercitarea dreptului de preemțiune se transferă 

autorităților locale. Având în vedere caracteristicile constructive, vechimea acestei clădiri, edificată la 

sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și costurile necesare pentru reabilitare, în vederea atribuirii unei 

utilități publice, propun neexercitarea dreptului de preemțiune.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la 

Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la faza studiului de fezabilitate este necesară 

din cauza creșterii costurilor principalelor materiale de construcții. Creșterea valorii totale a investiției 

va fi suportată de la bugetul de stat, contribuția instituției noastre fiind prevăzută în anexe. 

La acest proiect de hotărâre, pentru că a fost un dialog în ultima perioadă cu reprezentanții 

instituțiilor centrale, vă propun un amendament. La Proiectul de hotărâre nr. 216 se modifică valoarea 

totală a investiției din proiect, de la 59.059.042,57 lei în 64.006.547,80 lei. Prin urmare, anexele la 

proiectul de hotărâre se înlocuiesc cu anexele prezentului amendament și vi le-am pus la dispoziție. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

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

Dorohoi (Proiect nr. 210 din 13.10.2021) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 170/2021 au fost desemnați doi reprezentanți 

ai autorității deliberative în Consiliul de administrație al școlii, conform solicitării de la acea dată. 

Ulterior, Școala Specială a solicitat desemnarea unui singur reprezentant, motivat de faptul că 

Inspectoratul Școlar Județean a stabilit un consiliu de administrație format din numai 7 membri, față 

de 9 membri, cât avea anterior.  

Așadar, în urma discuțiilor care au fost purtate cu grupurile consilierilor județeni, propunerea 

este ca în această structură să rămână în continuare doamna consilier județean Hrimiuc Galia, care a 

fost desemnată anterior prin Hotărârea nr. 170/2021. 

Dacă sunt discuții? Nu avem. 

Aici, domnule secretar avem vot secret, corect? 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. 
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Doamna Doina Federovici: 

Da. Și îl vom vota la final. Mulțumesc. 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de 

contract de mandat și stabilirea remunerației (Proiect nr. 215 din 14.10.2021) 

În urma finalizării procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul 

de administrație al societății Nova Apaserv SA Botoșani, comisia de selecție, asistată de un expert 

independent, a făcut propuneri în vederea mandatării reprezentantului autorității publice tutelare în 

adunarea generală a acționarilor să numească membrii consiliului de administrație. 

Aceste propuneri respectă ordinea de clasare din lista scurtă, precum și profilul consiliului de 

administrație, respectiv cel puțin doi membri cu studii juridice sau economice și cel puțin doi membri 

cu studii în domeniul tehnic de utilități publice. 

Propunerile pentru membrii consiliului de administrație, conform raportului de selecție, sunt: 

1. Doru Constantin; 

2. Gabriel Atudoroae; 

3. Ionel Dimitrovici; 

4. Dumitru Pascariuc; 

5. Ioan Comarnița. 

De asemenea, a fost întocmit contractul de mandat care trebuie semnat de administratorii 

numiți în funcție, contract care a fost prezentat în anexa la proiectul de hotărâre. 

Întrucât, odată cu numirea administratorilor, adunarea generală stabilește și indemnizația 

acestora, propunerea este de menținere a indemnizației actuale, respectiv 1407 lei brut/lună, ca 

indemnizație fixă, cu mențiunea că indemnizația variabilă se va stabili ulterior, potrivit prevederilor 

legale, prin act adițional la contractul de mandat după negociere și stabilirea indicatorilor de 

preformanță. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Stimați colegi, doamna președinte, grupul consilierilor liberali se va abține de la a vota 

Consiliul de Administrație. Suntem de acord cu draft-ul de mandat, cu contractele de mandat și cu 

indemnizația propusă, dar ne abținem de la a vota membrii propuși, chiar dacă abținerea este 

considerată și numărată ca un vot „împotrivă”. Noi nu suntem împotriva desemnării acestor persoane 

dar, prin acest vot, grupul consilierilor liberali dorește să își exprime scepticismul cu privire la șansele 

acestui Consiliu de Administrație de a rezolva situația complicată de la Nova Apaserv. 

Dar evident, cum speranța moare ultima, noi dorim succes noilor membri ai Consiliului de 

Administrație care vor fi votați astăzi. Pot să explic și mai pe larg această abținere apropo de faptul că 

noi nu facem altceva decât să fim consecvenți cu pozițiile pe care le-am avut în ședințele anterioare, 

atunci când s-au dezbătut subiectele în cauză. Dar nu rețin atenția colegilor. Acesta este votul nostru. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. 
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În vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare a 

voturilor, compusă din trei membri. Vă rog să faceți propuneri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Propun pe domnul Marian Sergiu. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul consilier județean Marian Sergiu. 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Domnul Doru Gavrilaș. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul Doru Gavrilaș. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Și domnul Ionuț Gireadă. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Și domnul Ionuț Gireadă. 

Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (26 voturi 

„pentru”) 

 

Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al Consiliului Județean va primi două 

buletine de vot, câte unul 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. 

Înainte de a ruga Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal în vederea exercitării 

votului secret, aș vrea să vă rog să votăm și procesele verbale din ședințele anterioare.  

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 27.09.2021.  

Dacă aveți obiecții cu privire la înscris? Nu sunt. 

Supun la vot conținutul procesului-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Botoșani din data de 04.10.2021. 

Dacă sunt obiecții cu privire la conținut? Nu sunt. 

Supun la vot conținutul procesului-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 
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Procesele verbale fiind aprobate, rog Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal 

în vederea exercitării votului secret. 

 

Domnul Marian Sergiu: 

Stimați colegi, începe procesul de vot. 

O invităm la vot doamna președinte Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește doamna consilier Abăcioaei Rodica. 

Bănuiesc că grupul liberal se va prezenta pentru a-și exprima votul. Sau vă abțineți? 

Domnul Viorel Iliuță: 

Nu participăm la vot. 

Domnul Marian Sergiu: 

Deci grupul liberal nu votează proiectul cu referire la membrii Consiliului de Administrație 

al societății Nova Apaserv. 

 

Se pregătește domnul consilier județean Alecsandru Gabriel-Augustin. 

Urmează doamna consilier Andrei Cristina-Andreea. 

Domnul consilier Aroșoaie Lucian-Dinu. 

Domnul vicepreședinte Birta Dorin, consilier județean. 

O așteptăm la vot pe doamna consilier Cristina Breșug. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vreau să vă fac și o informare: ședința ordinară a Consiliului Județean va avea loc pe data de 

27 octombrie. Ca să știți cum vă programați activitățile. 

 

Domnul Marian Sergiu: 

Îl invităm pe domnul consilier județean Cornilă Sorin să preia buletinul de vot. Un singur 

buletin. 

Se pregătește domnul consilier județean Deleanu Constantin Dan, de la grupul PSD. 

Urmează domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Domnul consilier județean Gavrilaș Doru Costel. 

Urmează domnul consilier județean Gireadă Ionuț. 

O invităm la vot pe doamna consilier județean Guraliuc Elena-Ramona. 

Se pregătește doamna consilier județean Holca Agnes-Mihaela. 

Doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Domnul consilier Hrimiuc Liviu. 

Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Dăscălescu Corneliu-Bogdan, cu 

scuzele de rigoare, vă invităm la vot. 

O invităm pe doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela. Este absentă. 

Urmează domnul consilier județean Iliuță Viorel.  

Se pregătește doamna consilier Jurgiu Mioara Paula. 

Domnul doctor Malancea Radu, vă așteptăm. Tot un singur buletin de vot. 

Îl invităm la cabina de vot pe domnul consilier județean Ciprian Manolache. 

Urmează subsemnatul. 

Se pregătește doamna Marocico Floarea. 

Domnul consilier județean Nazare Gheorghe. Este absent 

Domnul consilier județean Nichiteanu Tiberiu-Leonard. Este absent 
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Îl invităm la vot pe domnul consilier județean Olaru Cătălin-Cristian. 

Urmează domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. Vă rog, domnule 

consilier. 

Îl așteptăm pe domnul Pintilei-Grosu Cristian, dacă este în sală. Absent  

Doamna consilier județean Saucă Mariana-Mirela, de la grupul liberal. Nu este. 

Domnul fost primar și actual consilier județean Țâmpău Andron. Vă așteptăm. 

O invităm și pe doamna consilier județean Vaipan Raluca.  

Și nu în cele din urmă, domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu, dacă este prezent. Nu este. 

 

Stimați consilieri județeni, mulțumim pentru votul exercitat! Comisia se retrage pentru 

numărarea voturilor. 

 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Comisia de numărare a voturilor și-a făcut treaba, drept dovadă s-au încheiat procesele 

verbale. 

Proces verbal încheiat astăzi, 15.10.2021, privind desemnarea unui membru în Consiliul de 

Administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat”. După efectuarea votului propriu-zis și 

numărarea voturilor, s-au constatat următoarele rezultate: 

- voturi exprimate: 26 

- voturi valabil exprimate: 26 

- voturi anulate: 0 

- voturi „pentru”: 26 

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal. 

   Doamna Hrimiuc Galia este desemnată reprezentant în Consiliul de Administrație al Școlii 

Profesionale Speciale „Ion Pillat”. 

Proces verbal încheiat astăzi, 15.10.2021, privind desemnarea membrilor propuși a fi numiți 

în Consiliul de Administrație al societății Nova Apaserv. După efectuarea votului propriu-zis și 

numărarea voturilor, s-au constatat următoarele rezultate: 

- voturi exprimate: 18. Menționez faptul că grupul liberal nu și-a exprimat votul. 

- voturi valabil exprimate: 18. Toți candidații, domnul Doru Constantin, domnul Gabriel 

Atudoroaie, domnul Ionel Dimitrovici, domnul Dumitru Pascariuc și domnul Ioan 

Comarnița au primit 18 voturi „pentru”. 

- voturi „împotrivă”: 0 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Mulțumesc! 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de numărare a voturilor! 

 În consecință, doamnelor și domnilor consilieri județeni, supun la vot proiectul de hotărâre de 

la punctul 6, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 

 Supun la vot proiectul de la punctul 7, cu excepția art. 1 lit. a), pentru care s-a votat secret. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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 Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (25 voturi „pentru”; 1 „abținere”-dl Gabriel Alecsandru) 

 

 Doamnelor și domnilor consilieri județeni, cu mențiunea pe care am făcut-o anterior, în data de 

27 octombrie vom avea ședința ordinară a Consiliului Județean, vă mulțumesc pentru prezență! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


