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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 18.01.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 3 din 14.01.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua.  

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 domnul secretar general al județului.  

Consilierii județeni participă la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință asigurat de 

Serviciul de Telecomunicații Speciale.  

Domnul secretar 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 efectua apelul nominal. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Prezent 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Bună ziua! Prezentă 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Birta Dorin? - Bună ziua, stimați colegi! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? Doamna Breșug Cristina? Nu răspunde. 

Domnul Cornilă Sorin? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Galan Gabriel? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Gireadă Ionuț? Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde. 

Doamna Guraliuc Elena Ramona? Doamna Guraliuc Elena Ramona? Nu răspunde. 

Doamna Holca Agnes Mihaela?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună dimineața! Doamna Holca nu are cum să intre în acest moment, va încerca să intre mai târziu. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc! 
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Doamna Hrimiuc Galia? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Hrimiuc Liviu? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Huțu Alexandra? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Iliuță Viorel? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Malancea Radu? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Marian Sergiu? - Bună ziua tuturor! Prezent 

Doamna Marocico Floarea? - Bună ziua! Prezent 

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? Doamna Saucă Mariana Mirela? Nu răspunde. 

Domnul Țâmpău Andron? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Bună ziua! Prezent 

 

Reiau apelul. 

Doamna Breșug Cristina?- Bună ziua! Prezent 

Domnul Gireadă Ionuț? Nu răspunde. 

Doamna Guraliuc Elena Ramona? Nu răspunde. 

Doamna Holca, dacă între timp s-a putut conecta? 

Doamna Saucă Mariana Mirela? Nu răspunde. 

 

Doamna președintă, din 32 consilieri convocaţi, au răspuns 28. Avem cvorum pentru desfășurarea 

ședinței.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general. Înțeleg că este o problemă tehnică, doamna doctor Guraliuc 

nu se poate conecta. Poate ulterior. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 2 proiecte de hotărâri și procesul-verbal 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din 17 decembrie 2020. 

 

Toate proiectele au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, conform avizelor care v-

au fost transmise. 

 

Supun la vot ordinea de zi. Îl rog pe domnul secretar general al județului să efectueze din nou 

apelul nominal. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru”  

Doamna Abăcioaei Rodica? - Votez „pentru” ordinea de zi 
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Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru”  

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru”  

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru”  

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru”  

Domnul Cornilă Sorin? - „Pentru”  

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” 

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Bună ziua! Sunt prezentă. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc! Se votează și ordinea de zi. Sunteți de acord?  

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Sunt de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru”  

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru”  

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru”  

Domnul Gireadă Ionuț? Nu.  

Doamna Holca Agnes Mihaela? Nu. 

Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi. 

Domnul Hrimiuc Liviu? -  Vot „Pentru”  

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru”  

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru”  

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru”  

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru”  

Domnul Malancea Radu? - Vot „pentru”  

Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico Floarea?  

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru”  

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru”  

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „Pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „pentru” ordinea de zi. Prezent. 

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru”  

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru”  

Doamna președintă, ordinea de zi a fost votată cu 29 de voturi „pentru”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general! 
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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 pentru procesul-verbal. Consilierul județean care își va auzi numele va preciza dacă votează 

„pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesul-verbal, 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 înscrise pe ordinea de zi. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian. (Proiect nr. 1 din 06.01.2021) 

Potrivit Codului administrativ, constatarea încetării de drept în cazul demisiei unui consilier 

județean se face de către consiliul județean, în prima ședință a acestuia. În acest sens a fost întocmit prezentul 

proiect de hotărâre. După adoptare, hotărârea va fi transmisă tribunalului, împreună cu documentele 

prevăzute de lege, în vederea validării mandatului următorului supleant.  

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sprijin la nivelul 

regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și 

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de 

parteneriat pentru realizarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 2 din 12.01.2021) 

Proiectul se referă la încheierea unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est în vederea elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare pentru finanțarea și 

implementarea a două obiective de investiții de interes județean, respectiv: 

- modernizarea drumului județean DJ 282 între localitățile Hănești și Rădăuți-Prut; 

- modernizarea infrastructurii turistice și infrastructurii conexe din cadrul Memorialului Ipotești. 

Valoarea cheltuielilor eligibile și valoarea contribuției proprii sunt prezentate în proiectul de 

hotărâre și au făcut obiectul discuțiilor din comisiile de specialitate. 

Potrivit solicitării Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, semnarea Acordului de 

parteneriat trebuie să se facă până la data de 20 ianuarie, înainte de semnarea contractului de finanțare. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Botoşani din data de 17 decembrie 2020. 

 

Acestea sunt cele 3 proiecte înscrise pe ordinea de zi. Vă rog, dezbateri?  

Înțeleg că nu sunt intervenții. 

În aceste condiții, trecem la procedura de vot și vă propun să votăm proiectele înscrise la punctele 

1 și 2 de pe ordinea de zi dar și procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Domnule secretar general, vă rog să reluați apelul nominal. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Vot „pentru” ambele proiecte, inclusiv procesul verbal 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? 
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Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru” toate proiectele  

Domnul Andrieș Valerian? - Vot „pentru” proiectele, inclusiv procesul verbal 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru” ambele proiecte, plus procesul verbal 

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” proiectele înscrise pe ordinea de zi 

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru”, inclusiv procesul verbal 

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” toate punctele  

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru 

procesul verbal 

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru”  

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru” cele două proiecte și pentru procesul verbal 

Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „pentru” toate punctele de pe ordinea de zi,  

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru 

procesul verbal 

Doamna Holca Agnes Mihaela?  

Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, vot „pentru” 

procesul verbal 

Domnul Hrimiuc Liviu? -  Vot „pentru” ambele proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv procesul verbal 

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru” toate proiectele și pentru procesul verbal  

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” toate punctele de pe ordinea de zi 

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru” ambele proiecte, vot „pentru” procesul verbal  

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru” toate proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv procesul 

verbal 

Domnul Malancea Radu? - Vot „pentru” tot 

Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru”  

Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico Floarea?  

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru”  

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru” toate punctele  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și pentru procesul 

verbal 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru”  

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? - „Pentru” ambele proiecte și procesul verbal 

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru” proiecte și pentru ordinea de zi 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru” ambele proiecte și pentru procesul verbal 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? Nu răspunde.  

Doamna Marocico Floarea?Nu răspunde.  

 

Doamna președintă din totalul de 32 de consilieri județeni, 29 au votat „pentru” proiectele de hotărâre. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru:  

Domnule secretar, am avut o problemă tehnică. Vot „pentru”. Abia acum am reușit să mă conectez. 

Mulțumesc mult și scuzați! 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc frumos. Am înregistrat votul dumneavoastră. 

 

30 de voturi „pentru”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Cu 30 de voturi „pentru”, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost adoptate. 

Mulțumesc domnule sectretar general, mulțumesc domnilor consilieri județeni pentru voturile date. 

Rezultatele acestui vot vor fi consemnate de către domnul secretar general al județului în procesul 

verbal al ședinței. 

 

Doamna Marocico Floarea: 

Sunt „pentru”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Deci 31 de voturi „pentru”. Mulțumim frumos, doamna consilier județean. 

 

Doamna Marocico Floarea: 

S-a întrerupt legătura. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Am înțeles. Votul dumneavoastră a fost consemnat. 

Spuneam că înainte de a fi declarate închise lucrările ședinței noastre de astăzi, vreau să vă informez 

că intenționăm să avem, în data de 28 ianuarie 2021, ședința ordinară a Consiliului Județean. Această ședință 

va fi organizată cu prezența domniilor voastre în Sala mare a Palatului administrativ. Am făcut acest anunț 

în ideea în care poate vă faceți programul astfel încât să avem prezența corespunzătoare. 

Mulțumindu-vă pentru prezența la ședința de astăzi, declar în acest moment închise lucrările ședinței. 

O zi frumoasă tuturor! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


