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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 17.03.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 68 din 16.03.2022 

 

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 colegi consilieri judeţeni, lipsesc 7 colegi, sunt motivați. (dna Hrițcu 

Lafontain Mihaela, dna Guraliuc Elena - Ramona, dna Holca Agnes, dl Nichiteanu Tiberiu – Leonard, 

dl Malancea Radu, dl Vrajoris Lazăr – Claudiu și dl Manolache Ciprian) 

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

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

doamnele directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. Mulțumim și reprezentanților 

presei pentru că sunt și astăzi alături de noi. 

 

Înainte de a trece la ordinea de zi, vă aduc la cunoștință faptul că Tribunalul Botoșani a validat 

mandatul de consilier județean al doamnei Aramă Daniela, prin Încheierea din data de 04.03.2022 

pronunțată în dosarul nr. 447/40/2022. 

Prin urmare, o invit pe doamna Aramă Daniela să depună jurământul. 

 

Doamna Daniela Aramă: 

Subsemnata, Aramă Daniela, consilier județean al Consiliului Județean Botoșani, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

aprobarea Codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ: 

„Jur să respect Constituția și legile țării, și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și 

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

Doamna Doina Federovici: 

Distinsă doamnă consilier județean, vă urăm bine ați venit la treburile administrației publice 

județene! Știu că nu vă sunt străine, dumneavoastră ați mai fost consilier județean și din acest moment, 

componența Consiliului Județean Botoșani este completă, respectiv 33 de membri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un 

număr de patru proiecte de hotărâri.  

 

Menționez că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru toate proiectele. 

Sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

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”) 
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Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele 

domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate (Proiect nr. 61 din 

14.03.2022) 

În urma validării noului membru al Consiliului județean și depunerii jurământului de către acesta, 

este necesară modificarea componenței comisiilor de specialitate. În acest sens a fost întocmit prezentul 

proiect de hotărâre. 

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. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind angajarea și utilizarea sumei de 57,00 

mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, pe anul 2022, pentru 

finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute (Proiect nr. 60 din 14.03.2022) 

Având în vedere situația determinată de conflictul armat din Ucraina, precum și solicitarea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani privind necesitatea efectuării 

branșamentelor la energie electrică pentru operaționalizarea Taberei mobile de refugiați din Municipiul 

Dorohoi, de pe Stadionul Municipal 1 Mai, propun angajarea sumei de 57,00 mii lei din fondul de rezervă 

bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Botoșani pe anul 2022. 

Această propunere are în vedere Hotărârea nr.9 din 25.02.2022 a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Botoșani privind alocarea unor fonduri de către Consiliul Județean Botoșani, necesare 

a fi utilizate pe durata stărilor de urgență sau stărilor potențial generatoare de situații de urgență la nivelul 

județului Botoșani și Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.11/02.03.2022 privind 

propunerea de amenajare a Taberei mobile pentru refugiați în municipiul Dorohoi, pe Stadionul Municipal 

1 Mai începând cu data de 02.03.2022. 

Potrivit legii finanțelor publice locale, fondul de rezervă se utilizează la propunerea ordonatorilor 

principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli 

urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar. 

Dacă sunt discuții? 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. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  darea unor bunuri din domeniul 

public al Județului Botoșani în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Județului Botoșani (Proiect nr. 62 din 14.03.2022) 

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 101/26.01.2022 s-a aprobat transmiterea, din domeniul 

public al statului și din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul public al 

Județului Botoșani, a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2. 

Propun darea imobilului în cauză în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Județului Botoșani, întrucât acesta nu dispune de un alt spațiu care să permită relocarea 

activității desfășurate în prezent la  etajul 2 al Centrului administrativ al Incubatorului de Afaceri din str. 

Poștei nr.9, într-un imobil care aparține Municipiului Botoșani.  
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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. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea Municipiului Botoșani a 

unui drept de trecere pentru efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei 

de recreere din str. Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 Botoșani (Proiect nr. 63 din 

16.03.2022) 

Municipiul Botoșani a solicitat accesul auto pentru efectuarea unor lucrări pe terenul înscris în 

CF 50104 Botoșani, aferent Secției de Obstetrică și Ginecologie, din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă "Mavromati" Botoşani, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. 

Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 Botoșani”. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează reconversia unui teren degradat, neutilizat, prin 

transformarea acestuia într-un parc constituit din zone înierbate și din zone construite destinate 

activităților sportive și recreative. 

Proiectul cuprinde elemente de arhitectură urbană și agrement, respectiv: piste alergare, fântână 

arteziană, fântână apă potabilă, bănci smart, stâlpi iluminat, alee acces intrare, stâlpi metalici împrejmuire 

și spații verzi. 

Beneficiarul proiectului a identificat o soluție de tranzitare a terenului Secției de Obstetrică și 

Ginecologie din Botoșani, str. George Enescu nr.6., care se poate efectua prin strada Bucovina, pe la 

Poarta nr.2 de intrare în incintă, pe alei betonate existente, utilizate de spital pentru accesul cu mijloace 

de transport mari și autospeciale. 

Condițiile de acces au fost prezentate în proiectul de hotărâre, iar beneficiarul va suporta toate 

cheltuielile necesare eventualelor amenajări ocazionate de accesul utilajelor, fără să afecteze în vreun fel 

bunurile Secției de Obstetrică și Ginecologie sau buna desfășurare a activității medicale și va aduce în 

stare inițială căile de acces, împrejmuirile sau orice bun al administratorului. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani a luat cunoștință de traseul solicitat de 

beneficiar, perioada de desfășurare a lucrărilor de construcții și intervalul zilnic de lucru pentru derularea 

proiectului și a transmis acordul de principiu pentru acces a mijloacelor auto și a utilajelor pentru 

construcții, pe terenul Secției de Obstetrică și Ginecologie din Botoșani, exprimat prin Hotărârea 

Comitetului Director nr. 4 din 15.03.2022.  

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. (26 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 28.02.2022 

Dacă sunt obiecții cu privire la cele înscrise în procesul verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (26 voturi „pentru”) 
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Vă mulțumesc pentru participarea la ședința de astăzi și vă anunț de pe acum că următoarea 

ședință, adică ședința ordinară, va fi pe data de 28 martie la ora 12:00. 

Mulțumesc frumos! Spor în toate să avem! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


