PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 17.12.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani,
convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 255 din 11.12.2020

Doamna Doina Federovici:
Bună ziua, stimați colegi! Sper că ne auzim.
Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 61/2020 prin care a fost completat Codul administrativ, ședința Consiliului
Județean Botoșani se va desfășura prin mijloace electronice.
La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți președintele Consiliului Județean
Botoșani, vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului.
Consilierii județeni participă la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință asigurat
de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Secretarul general al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței consilierilor
județeni și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință.
Vă rog, domnule secretar!
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi face apelul pentru stabilirea prezenței.
Doamna Federovici Doina Elena? - Prezent
Doamna Abăcioaei Rodica? - Bună ziua! Prezent
Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Bună ziua! Prezent
Doamna Andrei Cristina Andreea? - Bună ziua! Prezent
Domnul Andrieș Valerian? - Bună ziua! Prezent
Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Bună ziua! Prezent
Domnul Birta Dorin? - Bună ziua, dragi colegi! Prezent
Doamna Breșug Cristina? Doamna Breșug Cristina? Nu răspunde doamna Breșug.
Domnul Cornilă Sorin? Domnul Cornilă Sorin? Nu răspunde.
Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Bună dimineața! Prezent
Domnul Deleanu Constantin Dan? - Bună ziua, dragi colegi! Prezent
Domnul Galan Gabriel? - Bună ziua! Prezent
Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Bună ziua! Prezent
Domnul Gireadă Ionuț? – Prezent. Bună ziua!
Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Bună ziua! Prezent
Doamna Holca Agnes Mihaela? – Bună ziua! Prezent
Doamna Hrimiuc Galia? Doamna Hrimiuc Galia?
Domnul Hrimiuc Liviu? Domnul Hrimiuc Liviu?
Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Bună dimineața! Prezent
Doamna Huțu Alexandra? - Bună ziua! Prezent
Domnul Iliuță Viorel? - Bună dimineața! Prezent
Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Bună dimineața! Prezent
Domnul Malancea Radu? Dumnealui este în concediu medical.
Domnul Marian Sergiu? - Bună dimineața tuturor! Prezent
Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico Floarea?
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Domnul Nazare Gheorghe? - Bună ziua! Prezent
Domnul Nistor Constantin Cristian? - Bună ziua! Prezent
Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Bună ziua! Prezent
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent
Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Bună ziua! Prezent
Doamna Saucă Mariana Mirela? - Bună ziua! Prezent
Domnul Țâmpău Andron? - Bună ziua! Prezent
Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Bună ziua! Prezent
Reiau apelul.
Doamna Breșug Cristina?
Domnul Cornilă Sorin? - Bună ziua! Prezent
Doamna Hrimiuc Galia? - Bună dimineața! Prezent
Domnul Hrimiuc Liviu? - Bună ziua! Prezent
Doamna Marocico Floarea? Nu răspunde.
Doamna președintă, din totalul de 33 membri convocaţi, au răspuns prezent 30. Este întrunit
cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar!
Doamna Cristina Breșug:
Bună ziua! Sunt prezentă. Am intrat mai târziu.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumim! Deci sunt prezenți 31 de membri ai Consiliului Județean. Ședința este statutară.
Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 25 proiecte de hotărâri, procesulverbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din 12 noiembrie, interpelări și diverse.
Propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte, motivat de faptul că este necesară
prelungirea convențiilor existente, convenții care expiră la 31 decembrie 2020:
- proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu
privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului
din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020;
- proiect Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire
la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr.
6207/02.05.2018, nr. 7737/29.03.2018, nr. 65/08.05.2018.
Cu mențiunea că toate proiectele au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate,
conform avizelor care v-au fost transmise, supun la vot ordinea de zi și îl rog pe domnul secretar
general al județului să efectueze apelul nominal.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” toate proiectele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv punctele suplimentare
Doamna Abăcioaei Rodica? – Bună ziua! Doresc să fac o mențiune: în ședința comisiei de
învățământ, sănătate am solicitat un amendament la Proiectul de hotărâre nr. 150. În raportul de
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specialitate nu apare amendamentul pe care l-am solicitat. De aceea întreb: trebuie introdus acum
amendamentul sau când se va purta discuția referitoare la proiectul de hotărâre?
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Amendamentele se fac cu ocazia dezbaterii proiectului.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da. Am făcut amendamentul, dar nu apare în raportul comisiei.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Propun să discutăm când se dezbate proiectul de hotărâre. Acum se votează ordinea de zi.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da. Pentru că voiam să știu dacă acel proiect de hotărâre îl votez cuprins în ordinea de zi în forma
în care este. Pentru că eu doresc atunci să fac un amendament care să fie supus votului Consiliului
Județean.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Chiar dacă votați ordinea de zi în forma aceasta, se pot face dezbateri și amendamente când
ajunge proiectul la dezbatere.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da. Mulțumesc! Deci sunt „pentru” ordinea de zi.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc!
Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru”
Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru” proiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv
cele două proiecte suplimentare.
Domnul Andrieș Valerian? Vot „pentru” ordinea de zi, inclusiv proiectele suplimentare.
Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru”
Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și procesul verbal.
Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru”
Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru” ordinea de zi
Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” ordinea de zi. Aș vrea să fac o precizare:
pentru Proiectul nr. 165, cel privind rectificarea bugetului propriu al județului, nu voi participa la vot
din cauza unui conflict de interese.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da. Vă rog să precizați și când votați lucrul acesta. Am reținut.
Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru” toate proiectele înscrise în ordinea de zi,
inclusiv cele de pe lista suplimentară.
Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi
Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru” toate proiectele
Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „pentru” toate proiectele înscrise în ordinea de zi
Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
cele două suplimentare
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Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „pentru”
Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv cele
suplimentare
Domnul Hrimiuc Liviu? - Vot „pentru” ordinea de zi
Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru” toate proiectele și cele suplimentare
Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv cele două
cu care vom suplimenta ordinea de zi
Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru”
Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru”
Domnul Marian Sergiu? – Vot pentru cele 27 de proiecte de hotărâre
Doamna Marocico Floarea? Nu răspunde.
Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru”
Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru”, cu precizarea că la Proiectul 150 mă voi
abține la vot din cauza unui conflict de interese.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Da. Practic nu participați la vot.
Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” ordinea de zi, inclusiv proiectele suplimentare
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi,
inclusiv procesul verbal
Domnul Pintilei Grosu Cristian? – Vot „pentru”
Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „pentru” ordinea de zi
Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru”
Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru” ordinea de zi
Doamna președintă, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 de voturi „pentru”.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar general!
În continuare voi proceda la prezentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, va urma
dezbaterea acestora, după care se va face un singur apel nominal în vederea exprimării votului pentru
toate proiectele de hotărâri și procesul-verbal.
Consilierul județean care își va auzi numele va preciza dacă votează „pentru” toate punctele
înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesele-verbale, sau va preciza proiectul pentru care votează
„împotrivă”, se abține ori nu participă la vot. Neparticiparea la vot trebuie anunțată și motivată de
existența unui conflict de interese.
Vă prezint proiectele.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru
drumurile publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul
2021. (Proiect nr. 132 din 03.11.2020).
Proiectul se referă la tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor județene în cazul vehiculelor
rutiere care depășesc limitele maxime admise la greutate și dimensiune, precum și la tarifele pentru
utilizarea zonei drumurilor județene. Cuantumul tarifelor și regulile de încasare ale acestora sunt
prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre. Fac precizarea că tarifele propuse pentru anul 2021 sunt la
același nivel cu cele din anul 2020.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de
Muzeul Judeţean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2021. (Proiect nr. 133 din 03.11.2020)
Tarifele propuse de Muzeul Județean au în vedere serviciile ce urmează a fi prestate de către
acesta în anul 2021. Și în acest caz tarifele se mențin la nivelul anului 2020.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
prestate de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021.
(Proiect nr. 134 din 03.11.2020)
Tarifele au fost propuse și fundamentate de Memorialul Ipotești, iar nivelul acestora este același
ca în anul 2020.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile
prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru
anul 2021. (Proiect nr. 135 din 03.11.2020)
Proiectul are în vedere propunerile de tarife înaintate de Centrul Județean, cu mențiune că nu
sunt modificări față de anul 2020.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de
Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 2021. (Proiect nr. 136 din
03.11.2020)
Și în cazul Orchestrei Populare se propune menținerea acelorași tarife ca în anul 2020, nefiind
solicitate majorări sau diminuări.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
prestate de Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2021. (Proiect nr. 137 din
03.11.2020)
La acest proiect, ultimul din această serie, Școala Populară solicită aceleași tarife ca în anul
precedent.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale
produselor agricole pentru anul 2021. (Proiect nr. 148 din 26.11.2020)
Proiectul are în vedere, pe de o parte, stabilirea prețurilor medii la produsele agricole care stau
la baza calculului echivalentului în lei a veniturilor în natură obținute din arendă și, pe de altă parte, a
prețului ierbii care stă la baza calcului concesionării ori închirierii pășunilor.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în
Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. (Proiect nr. 165 din 10.12.2020)
Rectificarea se referă la veniturile suplimentare alocate prin ordonanța de rectificare a bugetului
de stat Programului pentru școli al Românei și cele alocate prin hotărâre a Guvernului pentru
îndepărtarea efectelor unor calamități naturale pe două sectoare de drum județean, pe raza localităților
Călinești și Hănești, precum și la asigurarea, prin virări de credite între capitole, a fondurilor solicitate
de unele unități subordonate Consiliului Județean Botoșani.
Modificările au fost prezentate în referatul de aprobare și în raportul de specialitate, iar bugetul
județean rectificat a fost prezentat în proiectul de hotărâre detaliat pe anexe și capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate, după caz.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Botoșani nr. 132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse
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acordate pentru învățământul special în anul școlar 2020-2021 din bugetul propriu județean, cu încă un
beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani. (Proiect nr. 149 din 09.12.2020)
Proiectul a fost întocmit la solicitarea Școlii Profesionale Speciale, având în vedere faptul că în
consiliul de administrației al acestei școli a fost aprobată acordarea unei burse pentru încă un elev.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au
obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din
instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare. (Proiect nr.
150 din 09.12.2020)
Potrivit prevederilor Legii educației naționale, consiliul județean asigură fonduri pentru
acordare stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la olimpiade și concursuri școlare
județene, cuantumul stimulentelor fiind stabilite în baza unui regulament aprobat de autoritatea
deliberativă.
În acest sens, prin proiectul inițiat, se propune acordarea unor stimulente financiare pentru
elevii care au obținut locurile I, II și III la faza județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare în
cuantum de 400 lei/elev/disciplină pentru locul I, 300 lei/elev/disciplină pentru locul al doilea și 200
lei/elev/disciplină pentru locul al treilea. În cazul echipelor și formațiilor se acordă 150 lei/elev din
cadrul echipei, respectiv formației. Cuantumul premiilor este același ca în anul precedent.
Lista elevilor premiați a fost transmisă de Inspectoratul Școlar al județului Botoșani.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, pe cele două secțiuni pentru perioada 01.01-30.11.2020. (Proiect nr. 167 din
11.12.2020)
Potrivit legii finanțelor publice locale, cel mai târziu în luna decembrie se aprobă de către
autoritatea deliberativă execuția bugetului pentru trimestrul al patrulea. Datele privind execuția bugetară,
pe secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare, au fost prezentate în anexele la proiectul de hotărâre,
precum și în Referatul de aprobare și în Raportul de specialitate.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor
în vederea achiziționării imobilului monument istoric „Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani,
strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani. (Proiect nr. 151 din
09.12.2020)
Proiectul a fost întocmit ca urmare a exprimării intenției de vânzare a imobilului monument
istoric „Casa Moscovici” de către societatea Nord Proiect SA Botoșani. În cazul vânzării monumentelor
istorice, Statul Român și unitățile administrativ-teritoriale au drept de preemțiune la cumpărare, în
această ordine.
Având în vedere faptul că Statul Român nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, iar două
instituții subordonate Consiliului Județean Botoșani, respectiv Muzeul Județean și Biblioteca Județeană,
au solicitat spații suplimentare pentru desfășurarea activității, propun aprobarea procedurii de cumpărare
a imobilului în cauză.
În cazul aprobării acestui proiect, se va întocmi un raport de evaluare pentru stabilirea valorii
imobilului și ulterior se va numi o comisie de negociere a condițiilor de vânzare-cumpărare, care va avea
în componență și membri desemnați, prin hotărâre, de consiliul județean.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren
intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914-UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Județului
Botoșani și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în
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concordanță cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență socială Leorda, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209 din 19.12.2019. (Proiect nr. 166 din 11.12.2020)
Potrivit Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență socială Leorda, avizat de
autoritățile centrale și aprobat de Consiliul Județean Botoșani, actualul centru va fi reorganizat în două
centre de îngrijire pentru persoane adulte cu dizabilități, unul de 50 de locuri și altul de 15 locuri.
Precizez faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, un centru nu poate depăși numărul maxim 50
de beneficiari.
În acest sens, fiind necesară dezlipirea bunului imobil în două loturi distincte, care să asigure
funcționarea centrelor rezultate din procesul de restructurare, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Urmare a observațiilor formulate de Comisia pentru activități economice, termenul „dezlipire”
va fi înlocuit cu cel de „dezmembrare” în cuprinsul hotărârii.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și
încheierea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani Consiliul Județean și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea
obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie
anaerobă, împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”. (Proiect nr.
152 din 10.12.2020)
Acordul are scopul de a sigura pregătirea aplicației de finanțare și întocmirea documentațiilor
de atribuire pentru realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică în cadrul actualului depozit de
deșeuri de la Stăuceni.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Botoșani nr.73 din 27.05.2020. (Proiect nr. 153 din 10.12.2020)
Modificările propuse constau în transformarea a două posturi din gradul profesional „principal”
în „superior”, ca urmare a promovării în grad a persoanelor care ocupă aceste posturi.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului
de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din
conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021. (Proiect nr. 154 din 10.12.2020)
În conformitate cu prevederile legale, președintele și vicepreședinții consiliului județean
efectuează concediul de odihnă în cursul anului, iar în cazuri excepționale, în anul următor, cu aprobarea
consiliului județean. Având în vedere faptul că de la data investirii în actualele funcții a trecut un timp
relativ scurt, precum și faptul că președintele nu poate exercita simultan concediul cu vicepreședinții, a
fost întocmit acest proiect de hotărâre.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.2020. (Proiect nr. 155 din
10.12.2020)
Modificarea propusă constă în transformarea unui post din gradul profesional II în gradul I,
fiind necesară ca urmare a promovării în grad profesional superior a persoanei care ocupă postul în
cauză.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din
29.07.2020. (Proiect nr. 156 din 10.12.2020)
La solicitarea Muzeului Județean se propune modificarea unui post vacant din grad profesional
IA în debutant, pentru a da posibilitatea prezentării la concurs a unui număr mai mare de candidați.
7

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului
de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Sulița. (Proiect nr. 164 din 10.12.2020)
Proiectul a fost întocmit ca urmare a modificărilor solicitate de unitatea medico-socială privind
transformarea a două posturi vacante în grad profesional inferior, promovările în grad profesional
superior și avansările în gradații superioare a unor salariați.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închiderea serviciului social „Casa
de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial
„Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf.
Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. (Proiect nr.
157 din 10.12.2020)
În contextul modificărilor legislative privind protecția persoanelor cu handicap, se impune
închiderea unei case de tip familial și înființarea, în locul acesteia, a unei locuințe maxim protejate
destinată în principal acelorași beneficiari care, între timp, au devenit persoane adulte.
Pentru acest proiect a fost obținut avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire
și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 158 din 10.12.2020)
Înființarea acestui centru este prevăzută în Planul de restructurare a Centrului de îngrijire și
asistență Adășeni, avizat de autoritatea centrală și aprobat de Consiliul Județean Botoșani.
În urma restructurării vor rezulta două centre, unul cu o capacitate de 32 de beneficiari, care
face obiectul prezentului proiect de hotărâre, și altul cu o capacitate de 50 de beneficiari, care va rezulta
din reorganizarea actualului centru de la Adășeni.
Și pentru acest proiect a fost obținut avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilități, Copii și Adopții.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire
și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 159 din 10.12.2020)
Acest proiect se referă la înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități „Ionaș”, prin restructurarea Centrului de recuperare și reabilitare Ionășeni, în baza
Planului de restructurare aprobat în acest sens.
De altfel, următoarele două proiecte se referă la același subiect, respectiv restructurarea
Centrului de recuperare și reabilitare Ionășeni. După restructurare, se vor înființa trei centre de îngrijire
și asistență, respectiv: „Ionaș” cu 12 locuri, „Casa Speranței” cu 13 locuri și „Rosetti” cu 38 de locuri.
Precizez faptul că pentru aceste trei proiecte a fost obținut avizul Autorității Naționale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire
și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 160 din
10.12.2020)
Proiectul a fost prezentat la punctul anterior.
Punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire
și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 161 din 10.12.2020)
La fel, proiectul a fost deja prezentat la punctul 22.
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Punctul 25 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii
sociale, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoşani. (Proiect nr. 162 din 10.12.2020)
La acest proiect se propune, în primul rând, reorganizarea Complexului de Servicii Sociale
Botoșani ca urmare a desființării Centrului de plasament Prietenia. În urma reorganizării se preia în
structura complexului apartamentele din cadrul Complexului „Cireșarii”, Casa de tip familial „Lizuca”,
Locuința Protejată „Venus” și Compartimentul de preparare și distribuire a hranei.
De asemenea, se propune înființarea a patru noi servicii sociale ca urmare a reabilitării și punerii
în funcțiune a patru apartamente de pe raza municipiului Dorohoi.
Ca urmare a înființărilor serviciilor sociale pentru copii, precum și a celor persoane cu dizabilități
menționate la punctele anterioare de pe ordinea de zi, se impune adoptarea organigramei și statului de
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Botoșani.
În noua structură au fost cuprinse 25 de posturi de asistent maternal profesionist, în vederea
implementării unui proiect cu finanțare europeană, și 32,5 posturi necesare înființării Centrului de
Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Botoșani.
Precizez că proiectul a fost avizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Punctul 26 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii
care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020,
nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020 (Proiect nr. 168 din 16.12.2020)
Convenția de asociere se referă la construirea unui centru de tranzit, cu o capacitate de 8 locuri,
pentru tinerii care au împlinit 18 ani, dar care nu își continuă studiile și nu pot reveni în familie, pentru
a preveni excluderea socială a cestora.
Fundația HHC România a solicitat prelungirea termenului cu încă un an, motivat de întârzierile
generate de obținerea avizelor și autorizație de construire, în condițiile pandemiei.
Proiectul de hotărâre prevede prelungirea termenului, prin act adițional, până la 31 decembrie
2021.
Punctul 27 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect Hotărâre privind aprobarea
Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament
„Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018,
nr.65/08.05.2018 (Proiect nr. 169 din 16.12.2020
Această convenție are ca obiect construirea a două case de tip familial, cu o capacitate de 12
locuri fiecare, în vederea închiderii Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată”.
În mod similar, Fundația HHC România a solicitat prelungirea termenului cu încă un an,
motivat de întârzierile generate de obținerea avizelor și autorizație de construire, în condițiile pandemiei.
Proiectul de hotărâre prevede prelungirea termenului, prin act adițional, până la 31 decembrie
2021.
Punctul 28 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Botoşani din data de 26 noiembrie 2020.
Dacă aveți obiecții sau observații la procesul-verbal, vă rog să le faceți.
În continuare vă invit să luați cuvântul pentru dezbateri.
Domnul Viorel Iliuță:
Doamna președintă, se poate?
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Doamna Doina Federovici:
Bună ziua, domnule consilier! Vă rog!
Domnul Viorel Iliuță:
Bună ziua! Aș vrea să adresez o întrebare la numărul de ordine 8 din proiectul ordinii de zi,
respectiv Proiectul 165. Am întrebat la comisia de buget-finanțe dacă Consiliul Județean poate acoperi
din secțiunea de funcționare cheltuielile de personal ale Sanatoriului Podriga. Pentru că, așa știam eu cel
puțin, sanatoriul care se ocupă de bolnavii cronici realizează venituri din serviciile pe care le decontează
Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv DSP. Este vorba despre numărul de zile de spitalizare pentru
bolnavii cronici.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule consilier județean! O rog pe doamna director Didii să ne dea un răspuns
la această întrebare.
Doamna Magda Didii:
Bună ziua! Nu am înțeles întrebarea. Nu se înțelege.
Domnul Viorel Iliuță:
Revin cu formularea întrebării. Deci, întreb dacă Consiliul Județean poate acoperi din secțiunea
de funcționare cheltuielile de personal ale Sanatoriului Podriga?
Doamna Magda Didii:
Da. Da. Legea 95 s-a modificat, Consiliile Județene pot asigura fonduri și pentru cheltuielile de
personal pentru instituțiile sanitare subordonate. Erau numai bunuri și servicii, acum se pot da fonduri
pentru cheltuielile de personal.
Domnul Viorel Iliuță:
Mulțumesc frumos.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumim, doamna director! Alte intervenții?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Pot interveni?
Doamna Doina Federovici:
Vă rog, doamna consilier județean!
Doamna Rodica Abăcioaei:
Bună ziua, doamna președintă! Bună ziua, dragi colegi! În ședința comisiei de învățământsănătate care a avut loc în data de 16 decembrie am solicitat un amendament la Proiectul de hotărâre nr.
150 din 09.12.2020 referitor la aprobarea regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor
din instituțiile de învățământ din județul Botoșani care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și
concursurile școlare județene și a listei elevilor pentru care se acordă aceste stimulente.
Conform art. 111, alin. 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările din Legea
nr. 211/2017, Consiliul Județean asigură fonduri pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și
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concursurilor școlare județene, precum și pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au
obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia.
În ședință și eu și alți colegi care au intervenit am propus și am solicitat ca în proiectul de
hotărâre să introducem modificarea ca aceste stimulente să fie acordate și cadrelor didactice care au
pregătit elevii premianți, întrucât există cadrul legal care permite acest lucru.
În plus, în adresa Inspectoratului Școlar prin care se solicită analiza alocării acestor resurse,
este vorba despre adresa nr. 13424 din 05.11.2020, pe lângă lista elevilor apare și lista cadrelor didactice
pentru care s-a supus analizei posibilitatea acordării acestor stimulente.
Grupul liberal din Consiliul Județean vine cu amendamentul ca aceste stimulente să fie acordate
și profesorilor care au pregătit elevii premianți în plus, dorim să venim cu modificarea cuantumului
acestor stimulente, după cum urmează:
- Locul I – 500 de lei/elev/disciplină;
- Locul II - 400 de lei/elev/disciplină;
- Locul III – 300 de lei/elev/disciplină;
- La echipaje – 200 de lei/elev;
- Pentru profesorul pregătitor – 1000 de lei indiferent de numărul elevilor premianți.
Considerând că una dintre prioritățile fundamentale ale Consiliului Județean este promovarea
valorilor județului, iar valorile prezentului sunt elevii care au obținut rezultate la concursurile și
olimpiadele școlare, aceștia împreună cu profesorii lor trebuie stimulați, recompensați pentru munca și
sacrificiile lor, acțiuni care au dus la creșterea prestigiului județului nostru în plan național.
În plus, vreau să remarc faptul că atât în expunerea de motive, cât și în referatul de aprobare
este o greșeală și anume: se consideră că aceste stimulente se acordă pentru anul școlar 2020-2021,
suntem în curs cu acest an școlar, stimulentele se acordă pentru anul școlar 2019-2020. În acest an școlar
nu au loc olimpiade școlare și nici concursuri și de aceea este un motiv în plus de a crește cuantumul
stimulentelor și de a stimula și profesorii.
Rog și insist ca amendamentul meu să fie supus votului consilierilor județeni.
Vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, doamna consilier județean! Înțeleg faceți un amendament în plen, în interiorul
discuțiilor din comisie au fost doar discuții, nu ați depus un amendament efectiv.
Însă, înțeleg și apreciez eforturile pe care le depun profesorii în pregătirea elevilor, dar cred că
nu trebuie să uităm că acest an a fost și încă este unul atipic, în care olimpiadele și concursurile școlare
s-au oprit la nivelul fazei județene. Aportul profesorilor, remarcabil de altfel, a fost suplinit în foarte
multe cazuri de către părinții care s-au ocupat în această perioadă ca să mențină un nivel ridicat al
pregătirii copiilor și mai ales acum, când învățământul este online. Ce facem? Trebuie să premiem și
părinții?
Pe de altă parte, nu putem fi ipocriți și să nu vedem că foarte mulți dintre olimpici sunt pregătiți
în paralel de către alți profesori, solicitându-le meditații în particular și cred că cunoașteți foarte bine
acest aspect. Cum discernem aportul profesorului de la clasă de cel al meditatorului?
Apoi, un profesor la clasă se ocupă de mai mulți copii, pentru care este plătit cu salariul pe care
îl încasează lunar. Acesta este job-ul lui, corect? Pe unii elevi îi ia de la nota 4 și îi duc la nota 6, alții
lucrează cu elevi buni și au rezultate remarcabile la olimpiade. Acum întreb și eu, bineînțeles retoric,
efortul și meritele profesorului care preia un copil de 3 sau de 4 și îl aduce la 5 sau la 6, îl face să treacă
clasa, să promoveze examenele, sunt mai mici decât ale celor care lucrează doar cu olimpici?
Nu în ultimul rând, distinsă doamnă consilier județean, nu ar trebui să uităm că în timp ce
profesorii au beneficiat de majorări succesive ale lefurilor, alocațiile copiilor au rămas la un nivel destul
de scăzut, iar sumele pe care le acordăm acestor copii sunt modice.
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Din aceste considerente, la care bineînțeles, se adaugă și resursele financiare de care dispune
Consiliul Județean la acest sfârșit de an, personal nu consider oportun să amendăm proiectul de hotărâre
prin acordarea de stimulente și cadrelor didactice.
Mai mult decât atât, în orice polemică politică cifrele, reci și seci de altfel, sunt cele care ne
arată realitatea așa cum este. Știți care este suma solicitată de Consiliul Județean Botoșani de la Guvernul
condus de reprezentanții dumneavoastră, la ultima rectificare, pentru reîntregirea bugetului județean?
Dacă nu știți, vă spun eu: am solicitat suma de 6 milioane de lei. Știți care este suma acordată de
Guvernul condus de PNL? Nici mai mult nici mai puțin decât 0 lei. Puteți să îl întrebați pe domnul
prefect deoarece împreună cu domnia sa am semnat proiectul de hotărâre de Guvern prin care am
solicitat aceste sume. Dacă aveam acești bani, categoric astăzi nu eram în situația de a avea această
polemică.
Mai mult decât atât, știți foarte bine că salariile profesorilor trebuiau majorate anul acesta direct
la cuantumul prevăzut pentru anul 2022. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic.
Distinși consilieri județeni, fac din nou un apel la domniile voastre: campania electorală a
trecut, haideți să facem și un pic de administrație pentru că de jocuri politicianiste cred că s-a săturat
lumea și nu de asta ne-au votat, ca să ne dăm șah unul altuia, ci ca să punem județul acesta pe roate.
Vă mulțumesc!
Dacă mai sunt intervenții?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Dacă îmi acordați un drept la replică, doamna președintă?
Doamna Doina Federovici:
Vă rog!
Doamna Rodica Abăcioaei:
Am constatat că dumneavoastră, probabil reprezentați punctul de vedere și al colegilor
dumneavoastră, subestimați prestația didactică a profesorilor. Este punctul dumneavoastră de vedere.
Doamna Doina Federovici:
Sub nici o formă, doamna consilier județean și nu aș vrea să-mi atribuiți vorbe pe care nu leam spus.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Nu, ați spus că trebuie premiați părinții pentru că prestația profesorilor lasă de dorit.
Doamna Doina Federovici:
Am întrebat, premiem părinții care în toată această perioadă au dus greul?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Este vorba despre olimpici. Noi nu am solicitat acordarea de stimulente tuturor profesorilor.
Este un număr mic de profesori raportat la totalul numărului din județul Botoșani. Și aici profesorii
trebuie motivați ca să aloce timp și resurse pentru că nu este așa simplu, doamna președintă, să obții
premiul I la olimpiada județeană cu un elev. Este foarte multă muncă în plus pe lângă munca de la
catedră pe care o are fiecare profesor. Eu m-am referit la un aspect legal, legea ne permite, bugetul ne
permite, acum mai rămâne de analizat și modul în care vedem noi prestația profesorilor, efortul
profesorilor, iar grupul nostru nu face campanie electorală, pentru că tocmai s-a terminat campania,
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dorește să stimuleze profesorii în măsura în care colegii vor acorda votul pentru așa ceva. Doar cei care
avem copii care au participat la olimpiade.
Doamna Doina Federovici:
Vă propun să premiem profesorii care preiau copiii de nota 3 și îi duc la nota 4 și pe cei care îi
preiau de la nota 5 și îi duc la 6. Vă rog să-mi spuneți numărul profesorilor pe care ar trebui să îi premiem
și impactul bugetar aferent.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da. Când va fi un articol de lege în acest sens, nu am nimic împotrivă, doamna președintă, să
facem acest lucru.
Doamna Doina Federovici:
V-am rugat să-mi prezentați impactul bugetar pentru amendamentul pe care îl propuneți și
numărul profesorilor beneficiari, pentru că unii domni profesori pregătesc mai mulți copii.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Am înțeles că există excedent bugetar. Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră. Eu am
înțeles că există excedent bugetar la ora actuală, cineva de la compartimentul Buget – Finanțe poate
analiza acest lucru. Eu doresc ca acest amendament să fie supus votului colegilor. Vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Înțeleg că nu aveți numărul cadrelor didactice pe care noi ar trebui să îl introducem în acest
proiect de hotărâre.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Doamna președintă, Inspectoratul Școlar a trimis adresa cu lista elevilor însoțită de lista
profesorilor. Eu am adresa, nu am dat numărul, pentru că o aveți și dumneavoastră. Dumneavoastră neați trimis-o trunchiată nouă.
Doamna Doina Federovici:
Depuneți un amendament. În interiorul discuțiilor din comisie ați avut posibilitatea să solicitați
absolut toate documentele care sunt în spatele proiectelor de hotărâre, toți specialiștii din cadrul
Consiliului Județean stau la dispoziția consilierilor județeni pentru orice întrebare. Repet, vă rog să
precizați sursa de finanțare pentru premierea profesorilor.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Excedentul bugetar.
Doamna Doina Federovici:
Excedentul bugetar. Deci înțeleg că doriți să luăm bani de la dezvoltare, de la Drumul Strategic,
de unde propuneți?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Nu știu. Aveți specialiști care pot spune acest lucru.
Doamna Doina Federovici:
Mai sunt și alte intervenții?
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Domnul Dan Deleanu:
Da, doamna președintă. O scurtă intervenție, vă rog.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog.
Domnul Dan Deleanu:
Stimați consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, aș dori să vă întreb și eu următorul
lucru: pe lângă faptul că doamna președintă a precizat că cei 7 milioane de lei solicitați nu au ajuns sub
nici o formă la Botoșani, vreau să vă întreb cu ce au greșit toți copiii din România în momentul în care
au fost puși la zid de guvernarea Orban, Guvernul pe care dumneavoastră l-ați trimis să ne reprezinte,
nemajorând alocațiile copiilor? Îmi puteți răspunde la această întrebare, stimați consilieri județeni PNL?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Domnule consilier, noi aici analizăm un proiect de hotărâre, nu analizăm politici de partid.
Domnul Dan Deleanu:
Nu sunt politici de partid. Nu ați respectat legislația în vigoare, stimată doamnă.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Eu tocmai asta solicit, să respectăm legislația. Ori legislația spune „acordarea stimulentelor atât
elevilor, cât și profesorilor...”.
Domnul Dan Deleanu:
Stimată doamnă, acest proiect a venit în forma în care a venit și în cadrul comisiei
dumneavoastră, cu bugetarea corectă. Dumneavoastră vă rog să precizați sursa, exact ca la
fundamentarea oricărui buget. Vă rog să precizați sursa bugetară din care să fie luați acești bani, în
momentul în care dumneavoastră depuneți un amendament. Și în Parlament se procedează identic. Vă
voi spune exact cum au procedat colegii dumneavoastră, domnul Șoptică și domnul Achiței în momentul
în care au propus, între ghilimele, bugetarea drumului Botoșani – Iași, când au luat bani din cu totul altă
parte, nu dintr-o sursă fezabilă. Vă mulțumesc tare mult.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Domnule consilier, eu aici nu vin să dezbat politici de partid.
Domnul Dan Deleanu:
Nu sunt politici de partid, stimată doamnă.
Doamna Doina Federovici:
Distinși colegi, aș vrea să punem capăt acestei polemici. Deci înțelegem așa: nu avem numărul
profesorilor, nu avem sursa de finanțare clar indicată și nu avem impactul bugetar.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Avem numărul profesorilor, doamna președintă.
Doamna Doina Federovici:
Care este acest număr, doamna profesor?
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Doamna Rodica Abăcioaei:
Îl găsiți în adresa pe care ați primit-o de la Inspectoratul Școlar cu nr. 13424, pe care nouă neați trimis-o trunchiată, fără rubrica profesori. La dosar ne-ați pus o adresă fără numărul profesorilor. În
adresa numărul 13424 aveți numărul profesorilor, cu nume și prenume.
Doamna Doina Federovici:
Aveați posibilitatea să cereți toate documentele, doamna profesor. Dacă mai sunt alte intervenții
din partea celorlalți consilieri județeni?
Domnul Sergiu Marian:
Da, doamna președintă.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog, domnule consilier județean.
Domnul Sergiu Marian:
Doamna consilier județean Abăcioaei, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, vă dau dreptate,
problema are un aspect cu totul și cu totul tehnic. Banii sunt folosiți pentru elevi, acum un an de zile sau majorat aceste premii. Știți foarte bine că ați votat dumneavoastră. Tot așa ați venit, la sfârșit de an,
iar consilierii județeni, în plen, au votat majorarea acestor premii. Dumneavoastră veniți acum, la sfârșit
de an, cu sabia scoasă, bătând din picior ca un copil răzgâiat, că vreți acești bani pentru profesori.
Doamna, dacă nu sunt surse de finanțare, dumneavoastră înțelegeți? La anul, de la jumătatea anului, fiți
convinși că noi, social-democrații, care suntem pentru promovare, pentru bunăstare, vom fi de acord.
Dar vă rog frumos să nu facem politică și haideți să fim raționali. Eu vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc frumos, domnilor consilieri județeni! Aș vrea să o rog pe doamna director Didii să
ne spună vis-a-vis de excedentul bugetar și dacă cheltuielile de funcționare sunt așa cum sunt prevăzute
în proiectul de buget. Vă rog, doamna director.
Doamna Magda Didii:
Excedentul bugetar nu se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.
Excedentul bugetar se utilizează pentru secțiunea de dezvoltare, în nici un caz bani pentru stimulente
financiare nu pot fi luate din excedent. Este o prevedere a legii finanțelor publice locale. În al doilea
rând, nu am pus trunchiat în anexă la hotărâre, practic anexa nr. 2, după titlu, sunt elevii care primesc
stimulente financiare. De aceea profesorii nu apar acolo. Mai este o situație, dacă doamna consilier a
văzut, și sigur a văzut adresa, la un singur copil sunt 5-6 profesori. Cum se va face premierea acelor
domni profesori? Câte 1000 de lei la 5 cadre didactice care au pregătit un singur elev? Deci sunt mai
multe lucruri care trebuie discutate aici. Nu am trunchiat nimic, practic anexa este, așa cum se și
intitulează, cu elevii din județul Botoșani care primesc stimulente financiare. Excedentul bugetar nu
poate fi angajat pentru finanțare. Mulțumesc!
Doamna Rodica Abăcioaei:
Amendamentul meu este să se modifice și titlul.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc domnilor consilieri județeni! Revin și am întrebarea dacă există acea eroare
materială, anul 2020-2021? Dacă poate să-mi spună cineva? Comisia juridică, poate?
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Domnul Sergiu Marian:
Doamna președintă, da, există eroarea, 2020-2021.
Doamna Doina Federovici:
Atunci propun îndreptarea acestei erori materiale.
Domnul Viorel Iliuță:
Doamna președintă, aș vrea să vă spun și eu câteva lucruri. Primul ar fi acela că într-adevăr,
eforturile elevilor sunt susținute, așa cum ați spus și dumneavoastră, de părinți sau de meditațiile făcute
cu alți profesori, dar în același timp, eu cred că sunt o mulțime de profesori care fac muncă voluntară și
ore întregi de meditații și studiu în afara orelor plătite, incluse în salariu. Asta nu cred că poate contesta
nimeni.
Al doilea aspect ar fi acela că sunt o mulțime de echipe care sunt formate din mulți echipieri,
fie că vorbim despre cei câte 20, dacă vorbim despre echipele sportive, sau despre cele de cor de 30-40,
care au un singur profesor, în antiteză cu acele situații în care constatăm că avem un elev olimpic care
este pregătit de mai mulți profesori.
Noi acum ar trebui să discutăm despre un principiu: dacă totuși recunoaștem sau nu dreptul
profesorilor de a primi un stimulent pentru performanța elevilor pe care i-au pregătit. În rest, sigur,
putem discuta multe lucruri, inclusiv despre politicile generale, despre politicile de Guvern, dar până
una, alta, aceasta era întrebarea și observația mea.
Probabil că un impact bugetar puteam să calculez eu dacă aveam adresa Inspectoratului Școlar
Județean. Este foarte simplu să calculăm și vă promit că îl calculez eu.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule consilier județean! Mapele de ședință au fost trimise în termenul legal,
așa cum spune Codul administrativ.
Dacă pe acest proiect de hotărâre mai sunt alte discuții?
Doamna Rodica Abăcioaei:
Doamna președintă, doresc ca mai întâi să supuneți la vot amendamentul meu, când va fi cazul.
Doamna Doina Federovici:
Aveți răbdare, doamna consilier județean, să ne spună domnul secretar general care este
procedura în acest caz.
Vă rog, domnule secretar general.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
În cazul în care este formulat un amendament sau mai multe, acestea se supun la vot în ordinea
formulării lor. Practic, se va vota mai întâi amendamentul, dacă amendamentul primește numărul de
voturi pentru a fi adoptat, el va fi inclus în proiectul de hotărâre, dacă nu, se va supune la vot hotărârea
în forma inițială.
Având în vedere că votul este prin apel nominal, vom organiza un apel pentru votarea
amendamentului, după care, dacă nu mai sunt alte amendamente, se vor supune toate celelalte proiecte,
la comun, votului dumneavoastră.
Doamna Doina Federovici:
Doamna consilier județean Abăcioaei, vă rog să ne spuneți încă o dată cum sună acest
amendament care ar trebui inclus în interiorul proiectului de hotărâre.
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Doamna Rodica Abăcioaei:
În primul rând modificarea titlului „Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare
elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani care au obținut rezultate de excepție la
olimpiadele și concursurile județene și profesorilor care i-au pregătit.” Deci inclusiv în titlu. Apoi,
modificările din regulament, art. 3 modificat: „Vor primi stimulente financiare elevii olimpici care au
obținut locurile I, II și III la etapa județeană, echipele care au obținut locul I, precum și profesorii care
i-au pregătit.”
Capitolul IV: „Acordarea stimulentelor elevilor olimpici și profesorilor pregătitori se face în
baza situațiilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean, care răspunde pentru veridicitatea
datelor înscrise în liste.”
Capitolul V: „Valoarea stimulentelor și plata acestora.”
Art. 8 modificat: „Cuantumul stimulentelor: locul I – 500 de lei/elev/disciplină, locul II – 400
de lei/elev/disciplină, locul III – 300 de lei/elev/disciplină, membri ai echipajelor și formațiilor – 200 de
lei/elev, profesor pregătitor indiferent de numărul de elevi premianți – 1000 de lei.
Doamna Doina Federovici:
Cu mențiunea că dumneavoastră doriți modificarea regulamentului și nu a proiectului de
hotărâre, voi supune la vot solicitarea dumneavoastră.
Deci repet, dumneavoastră ați solicitat amendarea titlului proiectului de hotărâre și a unor
articole din regulament, nu a hotărârii de Consiliu Județean.
Domnule secretar general, vă rog frumos să faceți apelul nominal.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Doamna președintă, mă lăsați să intervin puțin? Se poate?
Doamna Doina Federovici:
Suntem în procedură de vot, domnule Alecsandru.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Dar stați puțin. Amendamentul a fost făcut exact la proiectul de hotărâre.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Exact.
Doamna Doina Federovici:
Doamna consilier județean a amendat regulamentul, nu proiectul de hotărâre.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Dar proiectul de hotărâre aprobă regulamentul. Eu de aceea am detaliat. Proiectul de hotărâre
nu asta aprobă? Regulamentul?
Doamna Doina Federovici:
Eu v-am rugat să îmi spuneți exact ceea ce supuneți la vot. Am ascultat solicitarea
dumneavoastră, exact ce ați solicitat supun la vot în acest moment.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da, modificarea regulamentului.
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Doamna Doina Federovici:
Îl rog pe domnul secretar general al județului să facă apelul nominal.
Doamna Rodica Abăcioaei:
Da, vă rog. Pentru modificarea regulamentului, pentru că noi de fapt asta aprobăm,
regulamentul.
Doamna Doina Federovici:
Domnule secretar general, vă rog frumos să faceți apelul nominal.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna Federovici Doina Elena? – Având în vedere considerentele enunțate anterior, faptul că
nu ați prezentat numărul profesorilor beneficiari, nu ați prezentat impactul bugetar, nu ați prezentat
sursa de finanțare pentru acest amendament, votul meu este „împotrivă”
Doamna Abăcioaei Rodica? - „Pentru”
Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru” și vă rog, doamna președintă, nu mai
conduceți dictatorial aceste ședințe și nu vă mai lăudați prin presă că PSD premiază excelența
Doamna Doina Federovici:
Suntem în procedură de vot. Ați avut posibilitatea să faceți aceste mențiuni în cadrul dezbaterilor.
Domnule secretar general, vă rog frumos să continuați.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna Andrei Cristina Andreea? - Votez „împotriva” amendamentului
Domnul Andrieș Valerian? - Vot „pentru” amendament
Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru” amendament
Domnul Birta Dorin? - Vot „împotrivă”
Doamna Breșug Cristina? - Vot „împotrivă”
Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru” amendament
Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „împotrivă”
Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „împotrivă”
Domnul Galan Gabriel? - Vot „împotrivă”
Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru”
Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „pentru”
Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „împotrivă”
Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „pentru”
Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „împotrivă”
Domnul Hrimiuc Liviu? - Vot „pentru”
Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru”
Doamna Huțu Alexandra? - Vot „împotriva” amendamentului
Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru”
Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „împotrivă”
Domnul Marian Sergiu? - Vot „împotrivă”. Este depus târziu amendamentul, doamna consilier
județean. Aveați tot timpul necesar din lume pentru a vă documenta.
Doamna Marocico Floarea, dacă s-a conectat. Nu.
Domnul Nazare Gheorghe? Domnul Nazare Gheorghe? Domnul Nazare, dacă mă auziți? Nu.
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Domnul Nistor Constantin Cristian? – Cum am precizat la început, la Proiectul 150 eu mă abțin
de la vot, din cauza conflictului de interese.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Deci nu participați la vot, da?
Domnul Nistor Constantin Cristian:
Da, da.
Doamna Marocico Floarea:
Vot „împotrivă”.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna Marocico? Vot „împotrivă”?
Doamna Marocico Floarea:
Da.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Am înregistrat votul dumneavoastră.
Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „împotrivă”
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „împotrivă”
Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „împotrivă”
Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „pentru” amendament
Domnul Țâmpău Andron? - Vot „împotrivă”
Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru”
Domnul Gheorghe Nazare:
A fost defecțiune tehnică. Vot „împotrivă”.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc. V-am auzit, domnule Nazare, am înregistrat votul dumneavoastră.
Doamna președintă, amendamentul a întrunit 13 voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și 1
neparticipare la vot. Practic, nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar general!
Dacă pentru celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi sunt dezbateri?
Domnul Viorel Iliuță:
Doamna președintă, aș avea eu o observație la proiectul de hotărâre următor.
Doamna Doina Federovici:
Menționați numărul, vă rog frumos!
Domnul Viorel Iliuță:
Numărul de ordine 11 de pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre 167.
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Doamna Doina Federovici:
Vă rog.
Domnul Viorel Iliuță:
Am vrut să vă spun că grupul consilierilor județeni PNL se va abține de la aprobarea acestui
proiect de hotărâre, în mod special din cauza execuției bugetului propriu al Consiliului Județean, la
secțiunea dezvoltare. Județul are multe probleme nerezolvate, iar faptul că înregistrăm o atât de slabă
execuție bugetară la această secțiune de dezvoltare, lasă multe de spus.
Mai bine spus, m-am uitat inclusiv la secțiunea de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice
finanțate din fonduri proprii sau parțial de la bugetul Consiliului Județean, observ o execuție mai bună,
la venituri – 69%, la cheltuieli - 63%, în comparație cu bugetul propriu al Consiliului Județean unde
realizările sunt 11,4% la venituri și 10,34% la cheltuieli.
Chiar dacă a fost un an de pandemie, cel mai grav mi se pare lipsa de apetență pentru cheltuirea
banilor europeni. Observ că sumele cheltuite pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe sunt: la
învățământ – un grad de realizare de 20%, la asigurări și asistența socială – 20%, la sănătate – 2% iar la
transporturi – Programul de fonduri europene de dezvoltare regională - 0,06%.
În acest context, chiar dacă noul executiv, să spunem așa, nu a avut încă timpul necesar să
promoveze niște proiecte de hotărâre și să realizeze proiectele aprobate în precedentul exercițiu, mie mi
se pare că rezultatele sunt extrem, extrem de slabe. Repet, pentru un județ care are multe nevoi.
Vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule consilier județean! Cu mențiunea ca în momentul votului fiecare consilier
județean această mențiune în parte, consult distinșii consilieri județeni dacă mai sunt alte intervenții.
Înțeleg că nu. Atunci trecem la procedura de vot.
Domnul Viorel Iliuță:
Iertați-mă!
Doamna Doina Federovici:
Vă rog.
Domnul Viorel Iliuță:
Eu mai am o observație la următorul proiect, mă refer la numărul de ordine 12, Proiectul de
hotărâre 151.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog, domnule Iliuță!
Domnul Viorel Iliuță:
Aici am o întrebare, întreb în special juriștii Consiliului Județean: aprobarea dreptului de
preemțiune pentru cumpărarea acelui imobil, Casa Moscovici, nu trebuie să se facă de către deliberativ?
Doamna Doina Federovici:
Repetați, nu am înțeles întrebarea.
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Domnul Viorel Iliuță:
Deci: aprobarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului Casa Moscovici, nu ar
trebui făcută de deliberativ?
Doamna Doina Federovici:
Asta facem noi astăzi în această ședință.
Domnul Viorel Iliuță:
Nu cred.
Doamna Doina Federovici:
Deci toate procedurile cu privire la achiziționarea acestui imobil fac obiectul ședințelor de
Consiliu Județean. Dacă greșesc, îl rog pe domnul secretar general să ne răspundă.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Acest proiect tocmai asta face. Venim pentru a exercita acest drept de preemțiune, să stabilim
niște proceduri prealabile în vederea cumpărării. Cumpărarea efectivă se aprobă de deliberativ, dar și
procedura aceasta este tot de competența deliberativului.
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar general.
Domnul Viorel Iliuță:
Domnule secretar general, după părerea mea ați sărit o etapă, pentru că văd că există o
corespondență purtată în care Consiliul Județean își exercită dreptul de preemțiune, fără aprobarea
deliberativului. Mulțumesc!
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Nu este o prevedere expresă într-o lege care să spună că se aprobă în prealabil de către consiliu.
Termenul era de 15 zile, s-a răspuns, dar efectiv exercitarea acestui drept începe acum.
Domnul Viorel Iliuță:
Domnule secretar, doamna președintă, având în vedere situația, așa cum este ea prezentată,
grupul consilierilor județeni PNL se abține de la aprobarea acestui proiect.
Domnul Doru Gavrilaș:
Vă rog să-mi permiteți o mică intervenție.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog, domnule Gavrilaș.
Domnul Doru Gavrilaș:
Aș dori să fac o mică rectificare, legată de intervenția doamnei Abăcioaei, și anume: în cadrul
Comisiei de învățământ și sănătate eu am propus acest amendament, legat de stimularea și a profesorilor,
nu doar a elevilor. După care într-adevăr, am fost susținut și de alți colegi. Astăzi doamna declară că
grupul PNL susține această idee. Ceea ce nu este corect. Rog pe doamna Abăcioaei să confirme. Vă
mulțumesc.
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Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule consilier județean.
Doamna Mirela Saucă:
Răspund eu dacă îmi permiteți, doamna președintă. Discuțiile vis-a-vis de această temă, în
comisia de specialitate, au fost în ordine alfabetică. Și eu intenționam să fac această mențiune și am și
făcut-o, doar că fiind cu litera S, evident că am vorbit după domnul Gavrilaș. Vă mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Bun. La un moment dat o să vă înțelegeți, grupul PNL cu grupul Pro România. Revenim la
proiectul de hotărâre pentru care a fost făcută mențiunea din partea domnului consilier județean Iliuță,
aș vrea să aveți în vedere următorul aspect: Consiliul Județean Botoșani are depus și este pe o procedură
extrem de avansată la Compania Națională de Investiții un proiect extrem de mare, un proiect extrem de
frumos pentru județul Botoșani și vorbim despre modernizarea Muzeului Județean Botoșani. Acest
proiect este într-o fază extrem de avansată, avem Ordinul de ministru și sperăm ca în cel mai scurt timp
să înceapă procedura de licitație. În momentul în care va începe procedura de licitație, Consiliul Județean
va trebui să găsească spațiile aferente, unde Muzeul Județean va trebui să mute tot ce înseamnă obiecte
pe care le deține în fosta clădire a Prefecturii și achiziționarea sau începerea procedurilor pentru
achiziționarea imobilului Casa Moscovici ne-ar fi de un real folos, pentru că ulterior aprobării acestui
proiect de hotărâre noi va trebui să apelăm la o firmă specializată, să facă evaluarea. Evaluare din cadrul
căreia să ne rezulte prețul acestui imobil și apoi să venim din nou în fața dumneavoastră, să aprobăm
acest lucru, să aprobăm comisiile care vor lucra la acest proiect. Sunt aspecte esențiale pe care aș vrea
să le aveți în vedere în momentul în care vă abțineți de la acest vot.
Iar cu privire la sărirea unei etape, eu nu cred că suntem în această ecuație. Dar rămâne ca
domniile voastre, până în momentul exercitării votului, să vă mai gândiți dacă este bine să împiedicăm
acest proiect prin „abținere” în condițiile în care vom pierde câteva luni bune, spun eu în acest moment.
Este o procedură prealabilă, am venit în fața dumneavoastră și vă cerem votul. Dacă sunt alte genuri de
neclarități v-aș ruga să le aprofundăm acum, să nu dăm un vot în necunoștință de cauză.
Vă rog, domnule Iliuță.
Cu mențiunea că și Muzeul Județean și Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” ar avea nevoie
de acel spațiu.
Domnul Viorel Iliuță:
Doamna președinte, eu fac o precizare ca să fie foarte clar: noi nu ne opunem, dar am spus că
s-a sărit o etapă. Deci nu am luat o hotărâre că se exercită dreptul de preemțiune și am trecut deja la
demararea procedurilor de evaluare pentru că practic, trebuie să mergem la o procedură de evaluare în
primă instanță.
Doamna Doina Federovici:
Eu cred că este o eroare de interpretare.
Domnul Viorel Iliuță:
Eu nu cred.
Doamna Doina Federovici:
Pentru că etapele au fost parcurse exact. Vă dați seama că dacă s-ar fi sărit o asemenea etapă,
nu am primi viza de legalitate din partea Instituției Prefectului. De aceea, rugămintea mea este să votați
„pentru” acest proiect de hotărâre, dar rămâne la latitudinea dumneavoastră.
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Domnul Gabriel Alecsandru:
Doamna președintă, noi, grupul PNL, nu contestăm oportunitatea și nu ne opunem oportunității.
Este clar, avem nevoie la Consiliul Județean de acea clădire. Noi doar contestăm etapele, procedura de
achiziție. Considerăm că este sărită o etapă, pentru că nu avea Consiliul Județean de ce să corespondeze
cu proprietarul, să-i transmită în luna septembrie, fără acordul deliberativului, fără vot în plenul
Consiliului Județean, că noi, Consiliul Județean, ne exercităm dreptul de preemțiune. Considerăm că
prima dată trebuia să dăm un vot în Consiliul Județean și apoi să demarăm toate procedurile legale. Deci
repet, noi nu contestăm oportunitatea. Mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Astăzi dăm acest vot. A fost o simplă corespondență la vremea respectivă.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Bun, dar din câte am înțeles, în corespondență spune clar, Consiliul Județean își exercită dreptul
de preemțiune. Fără o hotărâre de Consiliu Județean cum se poate?
Doamna Doina Federovici:
Intenția. Intenția este una, votul este altul.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Aceea este intenția.
Doamna Doina Federovici:
Dumneavoastră dacă votați astăzi „împotrivă” sau vă abțineți, la fel ați putea face și peste 2-3
luni, timp care este pierdut din punctul meu de vedere, mai mult decât atât, din discuțiile pe care le-am
avut cu specialiștii, noi încercăm să găsim o axă de finanțare europeană pentru acest sediu, să îl
modernizăm pe parcursul anilor următori și de aceea, dacă astăzi ne blocăm pe această chestiune de
intenție... rămâne la latitudinea dumneavoastră.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Noi vom vota pentru acest proiect doar când vor fi toate etapele legale parcurse.
Doamna Doina Federovici:
Nu vom ajunge acolo. Dacă nu votați astăzi, acest subiect este închis. Mă înțelegeți ce spun?
Domnul Gabriel Alecsandru:
Am înțeles.
Doamna Doina Federovici:
Și mai mult decât atât, orice proiect de hotărâre emis de Consiliul Județean sau de oricare UAT
din România primește o viză de legalitate din partea Instituției Prefectului. Dacă acest proiect de hotărâre
nu îndeplinește condițiile legale, nu vom obține viză de legalitate. Așa cum nu au fost obținute vize de
legalitate în momentul în care am dorit să închiriem spațiul de la Galeriile de artă. M-ați înțeles?
Ne oprim cu dezbaterile, urmând a-l ruga pe domnul secretar general să supună la vot ordinea
de zi și cu rugămintea bineînțeles, către grupul consilierilor județeni PNL să sprijine inclusiv acest
proiect de hotărâre.
Domnule secretar general, vă rog să faceți apelul nominal.
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Doamna Alexandra Huțu:
Doamna președintă, aș dori să am și eu o intervenție.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog, doamna consilier județean.
Doamna Alexandra Huțu:
Aș vrea să am o intervenție referitoare la această procedură cu exprimarea intenției asupra
exercitării dreptului de preemțiune și exercitarea în sine a dreptului de preemțiune. Îi rog pe consilierii
județeni PNL să fie atenți la ce a menționat domnul secretar general și anume faptul că, presupun, de
când s-a scos la vânzare acest imobil de către persoana juridică, a fost un termen de 15 zile pentru
anunțarea de către Consiliul Județean a intenției exercitării dreptului de preemțiune. Lucru care s-a
efectuat în termenul acela de 15 zile. Dacă acest Consiliu Județean nu ar fi transmis această adresă, nu
și-ar fi anunțat intenția către vânzător, că ne dorim să cumpărăm această clădire, posibil ca acea persoană
juridică să fi vândut altcuiva. Cred că acesta este de fapt esențialul acestei neclarități pe care o aveți
dumneavoastră.
Mi-e foarte greu să cred că domnul secretar general a lăsat să se sară o etapă juridică extrem de
importantă în acest demers, în condițiile în care îl cunoaștem pe domnul secretar general, că nu se abate
de la lege, de la proceduri.
Prin urmare, fac și eu un apel către colegii noștri consilieri din partea PNL, să voteze acest
proiect de hotărâre și să dăm drumul la treabă. Mulțumesc frumos!
Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc frumos, doamna consilier județean. Dacă nu mai sunt alte intervenții, îl rog pe
domnul secretar general să facă apelul nominal.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Mai am eu o intervenție.
Doamna Doina Federovici:
Vă rog.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Doamna consilier, dar dacă în urma votului de astăzi reiese „vot împotrivă”, că nu vrem să
exercităm? Ce facem, îi transmitem proprietarului că nu mai vrem? Deci o dată vrem să ne exercităm și
acum nu mai vrem? Dacă ar ieși negativ?
Doamna Doina Federovici:
Da. Exact. Dacă dumneavoastră astăzi votați „împotrivă”, exact acest lucru se întâmplă.
Domnul Gabriel Alecsandru:
Cred că s-a sărit o etapă. Mulțumesc!
Doamna Doina Federovici:
Repet, cu mențiunea că hotărârea Consiliului Județean primește o viză de legalitate de la
Prefectură și cu rugămintea ca grupul consilierilor PNL să voteze acest proiect de hotărâre, îl rog pe
domnul secretar general al județului să supună la vot proiectele înscrise pe ordinea de zi. Vă rog,
domnule secretar.
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna președintă, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să fac o rectificare, la amendament
au fost 13 voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și 1 „neparticipare”. Între timp a răspuns și doamna
Marocico. Mulțumesc!
Acum fac apelul nominal în vederea exercitării votului pentru proiectele de hotărâri.
Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv punctele suplimentare, inclusiv procesul verbal, în forma în care au fost inițiate aceste proiecte
Doamna Abăcioaei Rodica? – Aș vrea mai întâi să îi răspund domnului Gavrilaș, este adevărat
ceea ce a spus, a avut intervenție pentru acordarea stimulentelor profesorilor, însă nu a fost vorba
despre amendament. Eu am adresat doamnei președinte dorința ca a noastră comisie să inițieze un
amendament și dacă doamna președintă făcea acest lucru, nu îl mai făceam eu astăzi. Mulțumesc. Acum,
referitor la vot, mă abțin la Proiectul 10, cel la care am avut și amendamentul, în forma inițială mă
abțin, la 11 și la 12. În rest, votez „pentru”
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Mulțumesc! Am înregistrat „abțineri” la Proiectul 10, 11 și 12 de pe ordinea de zi.
Doamna Abăcioaei Rodica:
Da.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? – La Proiectul 150, cu premierea olimpicilor mă abțin
la forma inițială, forma propusă de președintele Consiliului Județean din cauza faptului că nu a trecut
amendamentul nostru, la Proiectul 167 privind contul de execuție mă abțin deoarece la partea de
dezvoltare este o execuție rușinoasă și la Proiectul 151 tot „abținere”. În rest, la toate „pentru”.
Doamna Andrei Cristina Andreea? - Votez „pentru” toate proiectele înscrise pe ordinea de zi,
inclusiv cele suplimentare și procesul verbal, în forma lor inițială
Domnul Andrieș Valerian? – ”Abținere” la Proiectele 10, 11 și 12, „pentru” celelalte proiecte
Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Votez „pentru” toate proiectele, iar pentru Proiectele 10, 11
și 12 mă abțin. Sunt „pentru” procesul verbal.
Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi în forma inițială,
inclusiv cele două suplimentare și procesul verbal
Doamna Breșug Cristina? - Votez „pentru” toate proiectele în forma inițială, inclusiv proiectele
suplimenare
Domnul Cornilă Sorin? – ”Abținere” la Proiectele 10, 11 și 12, la restul proiectelor „pentru”,
inclusiv procesul verbal
Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? – Nu particip la vot pentru Proiectul nr. 165, în rest
„pentru” toate celelalte puncte
Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru” proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv cele
de pe lista suplimentară și procesul verbal
Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru”
Domnul Gavrilaș Doru Costel? – La punctul 10, respectiv Proiectul de hotărâre 150 mă abțin,
în rest vot „pentru” toate
Domnul Gireadă Ionuț? - ”Abținere” la Proiectele 10, 11 și 12, iar în rest sunt „pentru” toate
proiectele de pe ordinea de zi
Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, plus cele
de pe lista suplimentară, inclusiv pentru procesul verbal
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Doamna Holca Agnes Mihaela? - ”Abținere” pentru punctele 10, 11 și 12, vot „pentru” toate
celelalte
Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi în forma lor inițială,
vot „pentru” procesul verbal
Domnul Hrimiuc Liviu? - Pentru Proiectul 167 „abținere”, iar pentru toate celelalte proiecte
votul meu este „pentru”, inclusiv pentru procesul verbal
Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru” toate punctele, cu excepția punctului 10
pentru care mă abțin
Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi în forma lor
inițială, inclusiv pentru procesul verbal de la ședința anterioară
Domnul Iliuță Viorel? - ”Abținere” la Proiectele 10, 11 și 12 de pe ordinea de zi și vot „pentru”
restul proiectelor, inclusiv cele suplimentare și pentru procesul verbal al ședinței anterioare
Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi propuse inițial
Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, cele suplimentare
și pentru procesul verbal. Recomand colegilor consilieri județeni să studieze Proiectul de hotărâre nr.
12.
Doamna Marocico Floarea? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul
verbal
Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi în forma inițială,
inclusiv procesul verbal
Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, cu
precizarea că la Proiectul 150 nu particip la vot
Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi în forma
inițială, plus procesul verbal
Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi,
plus cele două suplimentare, cât și procesul verbal
Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv
cele suplimentare, plus procesul verbal
Doamna Saucă Mariana Mirela? - ”Abținere” la Proiectele 10, 11 și 12, „pentru” toate celelalte
Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru” toate proiectele în forma inițială
Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - ”Abținere” pentru Proiectele 10, 11 și 12 și vot „pentru”
restul proiectelor de pe ordinea de zi
Doamna președintă, va trebui să centralizez rezultatul votului.
Doamna Doina Federovici:
Îi voi ruga pe consilierii județeni să aibă puțină răbdare, să facem centralizarea voturilor.
Domnul Marcel Stelică Bejenariu:
Doamna președintă, am rezultatul votului. Toate proiectele au întrunit numărul de voturi pentru
a fi adoptate.
Au fost 32 de voturi „pentru” la majoritatea proiectelor, la cel de la punctul 8 avem 1
„neparticipare” la vot și 31 de voturi „pentru”, la punctul 10 avem 12 „abțineri”, 1 „neparticipare”
la vot și 19 voturi „pentru”, la punctul 11 avem 11 „abțineri” și 21 de voturi „pentru”, iar la punctul
12 avem 10 „abțineri”, 22 voturi „pentru”. Celelalte, așa cum am precizat, au fost adoptate cu
unanimitate de voturi.
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Doamna Doina Federovici:
Mulțumesc, domnule secretar general.
Rezultatele votului vor fi consemnate de către domnul secretar general al județului în procesul
verbal al ședinței.
La punctul 29 de pe ordinea de zi: Interpelări.
Dacă sunt colegi consilieri județeni care au de adresat interpelări, vă rog.
Nu avem interpelări.
La ultimul punct de pe ordinea de zi: Diverse.
Dacă sunt intervenții?
Nu avem.
Distinse doamne și domni consilieri județeni, ordinea de zi fiind epuizată și mulțumindu-vă
pentru efortul pe care l-ați depus, pentru dezbaterile care au fost în interiorul comisiilor de specialitate
și pentru dezbaterile din plen, declar închisă ședința Consiliului Județean de astăzi, nu înainte de vă ura,
dacă nu vom avea o altă ședință extraordinară, sărbători binecuvântate și să ne dea bunul Dumnezeu
multă înțelepciune în perioada următoare!
Zi frumoasă tuturor!

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Întocmit,
Inspector,
Marilena MIRON
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