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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 18.07.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 171 din 14.07.2022 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Propun ca în deschiderea ședinței Consiliului Județean Botoșani să se intoneze Imnul de Stat al 

României și Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din numărul total de 33 de membri, sunt prezenți 

astăzi 27 de colegi. Lipsesc motivat 6 colegi. (doamna Marocico Floarea,  domnul Nichiteanu Tiberiu - 

Leonard, domnul Malancea Radu, domnul Pintilei – Grusu Cristian, domnul Olaru Cătălin și domnul 

Manolache Ciprian). 

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

directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Județean.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un singur proiect de hotărâre și procesul verbal al 

ședinței din data de 27 iunie 2022. În acest context vă propun suplimentarea ordinii de zi cu aprobarea 

procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13 iulie 2022. 

Menționez că sunt  avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru proiectul de hotărâre 

supus dezbaterii în ședința de astăzi. 

 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de 

preemțiune asupra bunului imobil construcție „Uzină electrică”, monument istoric înscris în C.F. nr. 

68798 UAT Botoșani, cod BT-II-m-B-01911, situat în Calea Națională nr. 36, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani (Proiect nr. 147 din 11.07.2022) 

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani a notificat Consiliului Județean Botoșani faptul că 

Statul Român nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul „Uzină electrică”.  

Urmare a acestui fapt, dreptul de preemțiune se transferă autorităților administrației publice 

locale, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Consiliului local al municipiului Botoșani. 

Imobilul monument istoric este situat în Calea Națională nr. 36, datează din anul 1906 și este 

compus din teren intravilan în suprafață de 1.356,00 mp și construcție în suprafață construită la sol de 

850,00 mp, cu un regim de înălțime de S.tehnic+P+I parțial, iar accesul pe proprietate se face de pe strada 

principală. 
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A fost edificat după schițele celui mai mare arhitect român, Anghel Saligny. Uzina electrică a 

contribuit la procesul de modernizare a județului de la începutul secolului trecut, când s-a realizat 

iluminatul public al municipiului Botoșani, rețeaua de canalizare și pavarea străzilor. 

Noi, astăzi, practic căutăm să îmbogățim patrimoniul județului cu clădiri istorice care sunt repere 

pentru Botoșani. După achiziționarea Casei Moscovici, pe care am făcut-o împreună, acum facem încă un 

pas important și în cazul acestei clădiri, cu rezonanță istorică. 

Vă mai aduc aminte că în perioada comunistă clădirea a aparținut  de IRE, iar după privatizare, 

aceasta a ajuns în proprietatea Societății Servicii Energetice Moldova.  

Drept pentru care, având în vedere aceste considerente, vă supun votului dumneavoastră de astăzi 

să fim cu toții de acord să ne exprimăm dreptul de preemțiune, în condițiile în care noi vom dori ca, după 

achiziția acestui imobil, să dăm o valoare culturală acestui obiectiv.   

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

Vă mulțumesc încă o dată pentru efortul pe care l-ați depus și pentru votul favorabil de astăzi. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor-verbale al ședințelor Consiliului Județean 

Botoșani din 27 iunie 2022 și 13 iulie 2022. 

Aveți obiecții cu privire la conținutul proceselor-verbale? 

Supun la vot procesele-verbale. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (27 de voturi „pentru”) 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni vă mulțumesc participare, vă doresc o săptămână bună 

și ne vom revedea la ședința ordinară de la sfârșitul lunii.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Expert, 

Bianca IORDACHE 


