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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 17.11.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 276 din 12.11.2021 

 

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 33 de membri ai executivului, sunt prezenţi 31 de colegi. Lipsesc 

motivat 2 consilieri județeni. (dna Ramona Guraliuc și dna Rodica Abăcioaie) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi, în buna noastră regulă, 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. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 4 proiecte de hotărâri, precum și aprobarea 

proceselor-verbale ale ședințelor anterioare.  

Dacă 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea, în fază de 

propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 

repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe 

realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, 

nr. 39 (20 apartamente), aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.2021. 

(Proiect nr. 233 din 09.11.2021) 

Ca urmare a modificărilor aduse legii de înființare a Agenției Naționale pentru Locuințe și 

normelor metodologice de aplicare a acesteia, se impune modificarea corespunzătoare a criteriilor 

adoptate de Consiliul județean. Modificarea constă în faptul că specialiștii în sănătate pot solicita 

repartizarea unei locuințe, indiferent de vârstă. 

În acest sens, după adoptare, propunerea de modificare va fi transmisă Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea avizării.  

Dacă sunt dezbateri pe acest proiect? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 

locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe 

A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 234 din 09.11.2021) 

Având în vedere faptul că după aprobarea listei de prioritate nu au fost înregistrate 

contestații, se poate trece la etapa următoare, respectiv aprobarea repartizării celor două locuințe 

destinate închirierii specialiștilor din sănătate. 

Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că noi am lăsat deschisă ușa pentru a fi depuse în 

continuare aceste cereri și pe măsură ce sunt înregistrate la Consiliul Județean comisia de specialitate 

verifică eligibilitatea potențialilor specialiști în sănătate care își doresc o locuință și în acest context 

venim în fața dumneavoastră pentru a fi aprobate. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Cu mențiunea că probabil o să intrăm și în ședința următoare cu alte 3 locuințe și vom avea 

un alt proiect similar, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului 

intravilan în suprafaţă de 225 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 cu terenul 

intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, situat în mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.39 C, imobile 

aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani şi aflate în administrarea Şcolii Profesionale 

Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani. (Proiect nr. 235 din 11.11.2021) 

În urma cumpărării terenului în suprafață de 225 mp, înscrierii acestuia în cartea funciară și 

dării lui în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, a fost întocmită 

documentația cadastrală pentru alipirea celor două suprafețe deținute de școala specială. După 

perfectarea actelor necesare alipirii, terenul rezultat va fi compus dintr-un singur lot și va fi înscris 

într-o singură carte funciară.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Este o întrebare conexă subiectului. După toată această treabă se reușește să se facă și 

recenzarea cu intrarea dinspre strada Nicolae Iorga și nu dinspre Dimitrie Rallet, pentru că acolo este 

blocat? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Am făcut adresă la Primăria Municipiului Botoșani și cred că în cursul zilei de ieri a și venit 

recenzarea. Mulțumesc. 

Dacă nu sunt alte precizări, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

județean, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de 

modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021. (Proiect nr. 236 din 

11.11.2021) 
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Așadar, prin proiect se propune suplimentarea bugetului cu sumele alocate de Ministerul 

Muncii pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și cu sumele transmise de către 

compania Nova Apaserv cu titlu de redevență și impozit pe profit.  

De asemenea, se propune efectuarea virărilor de credite între capitole pentru asigurarea 

creditelor bugetare necesare diferenței de aport la capitalul social al societății Nova Apaserv în 

vederea plății datoriei externe aferentă creditului BERD, pentru asigurarea sumelor necesare acordării 

burselor sociale la școlile speciale, respectiv pentru contribuția Județului Botoșani la finanțarea 

serviciilor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

– Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus. 

Pentru asigurarea echilibrului bugetar se propune angajarea sumei de 155,00 mii lei din 

excedentul bugetului județean. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 27 octombrie 2021 și 02 noiembrie 2021. 

Dacă ați studiat procesele verbale și aveți mențiuni, vă rog să le faceți 

Dacă nu, supun la vot procesele-verbale. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Distinși consilieri județeni, ordinea de zi a fost epuizată.  

Mulțumindu-vă pentru prezență, vă anunțăm că ședința ordinară a Consiliului Județean va 

avea loc pe data de 25 noiembrie. Ca să știți cum vă faceți programul pentru ziua respectivă. 

Mulțumesc. 

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 


