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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 18.11.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 272 din 17.11.2022 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Mulțumesc pentru că ați dat curs 

invitației la ședința extraordinară de astăzi! 

Din totalul de 33 consilieri judeţeni sunt prezenţi astăzi 20 de colegi. Lipsesc 13 colegi. (dna 

Daniela Aramă, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Constantin-Dan Deleanu, dl Ionuț Gireadă, dna Elena-

Ramona Guraliuc, dna Agnes-Mihaela Holca, dna Galia Hrimiuc, dna Mihaela Hrițcu-Lafontain, dl 

Radu Malancea, dl Gheorghe Nazare, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu, dl Cristian Pintilei-Grosu și dna 

Mariana-Mirela Saucă) 

Participă la ședința noastră de astăzi doamna director Amalia Marian, care îi ține locul 

domnului secretar general. 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 4 proiecte de hotărâri. Urgența convocării este 

dată de necesitatea urgentării etapelor procedurale în obținerea finanțărilor, ținând cont de faptul că 

apelul de proiecte este unu competitiv. 

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

hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Actului adițional nr. 

2 la Acordul de parteneriat pentru realizarea 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 si 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 (Proiect 

nr. 245 din 17.11.2022) 

Prin urmare, contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, reprezentând 

cofinanțarea în procent de 2% din valoarea eligibilă este de 42.646,01 lei, după cum urmează: 

- 31.553,16 lei pentru Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre 

localitățile Hănești – Vlăsinești – Săveni – Drăgușeni – Coțușca – Rădăuți Prut cu 

conectivitate directă la Vama Transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova 

- 11.092,85 lei pentru Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum și Modernizare și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor 

conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 

din județul Botoșani 

 Așadar, ADR Nord-Est Piatra Neamț ne-a înaintat pe data de 03.11.2022 forma revizuită a 

Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 508 din 19.01.2021, cu noile valori eligibile ale celor 

2 fișe de proiect, solicitându-se aprobarea, semnarea de către reprezentantul legal și retransmiterea 

acestuia, pentru a putea înainta AM POAT a Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare prin care 

se vor aproba noile valori eligibile actualizate ale celor 2 proiecte. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului ”Elaborarea 

Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire 

(P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru 

obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, care urmează să fie promovat la 

finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020   (Proiect 

nr. 246 din 17.11.2022) 

Scopul proiectului este acela de a elabora documentația tehnico–economică aferentă obiectivului 

de investiții de infrastructură rutieră de interes local/județean, ce urmează a fi depus spre finanțare în 

perioada de programare 2021-2027 și anume “Drum Expres A7 – Suceava – Botosani”.  

Valoarea totală a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico–economice, care se vor face 

în trei etape: SF, Proiect tehnic și Asistență tehnică, este în cuantum de 21.192.500,00 lei inclusiv TVA. 

Prin urmare, prin adresa nr. 30.291 din 16.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani 

cu nr.  21.758 din 16.11.2022, Consiliul Județean Suceava solicită aprobarea proiectului și a Acordului 

de asociere privind finanțarea acestui proiect, fiind necesară semnarea documentelor în vederea 

depunerii cererii de finanțare în cadrul P.O.I.M. 2014-2020. 

În vederea accelerării etapelor procedurale pentru obținerea finanțării, și ținând cont de faptul că 

apelul de proiecte în cadrul P.O.I.M. 2014-2020 este de tip competitiv, se impune aprobarea și semnarea 

în regim de urgență a documentelor necesare depunerii cererii de finanțare. 

Dumneavoastră, după cum bine știți, la începutul anului ați votat semnarea unui protocol cu 

CNAIR, Primăria Botoșani, Consiliul Județean Suceava și Primăria Suceava, prin care cele patru UAT-

uri preluau realizarea documentației tehnico-economice pentru noul drum de mare viteză, cu asigurarea 

finanțării din fonduri europene. Acest protocol s-a semnat în primăvară, după care s-a constituit Unitatea 

de Implementare la nivelul celor două județe. După mai multe întâlniri fizice și online, s-a definitivat 

Caietul de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 

autorizația de construire, obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investiții Drum expres A7 Suceava – Botoșani, Nota privind determinarea valorii 

contractuale și Referatul de necesitate. 

În urma demersurilor pe care le-am făcut la nivelul Ministerului Transporturilor s-a stabilit ca 

fiecare dintre cele 4 UAT-uri să contribuie cu 25% din partea de cofinanțare a proiectului, a costurilor 

eligibile, care este stabilită în acest moment la 2%. Fiecare UAT trebuie să suporte 0,5% din totalul 

cheltuielilor cu documentația tehnică, echivalent a mai puțin de 100.000 lei. Restul fondurilor necesare 

vor fi asigurate de CNAIR prin POIM.  

Din acest motiv trebuie să demarăm cât mai repede procedura de achiziție publică, astfel încât 

să avem documentații mature cât mai repede, pentru a le putea depune la finanțare pe fonduri europene. 

Dacă aveți întrebări? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu 

echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din 

cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" 

Botoșani”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ 

Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani      (Proiect nr. 247 

din 17.11.2022) 
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Prin proiect se propune îmbunătățirea programului de screening pentru retinopatia de prematuritate 

prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă, în cadrul Secției Exterioare 

Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani. 

Investiția constă în dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului 

de screening prin achiziționarea unui  unui kit pentru screening/prevenție a retinopatiei de prematuritate. 

Acest demers va îmbunătăți accesul la tratament al nou-născuților cu afecțiuni critice. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 264.226,41 lei, inclusiv TVA. Și acest 

apel de proiecte este unul competitiv. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 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 modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui 

credit de angajament pentru anul 2023 (Proiect nr. 244 din 16.11.2022) 

Potrivit adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, prin Hotărâre de guvern 

s-a aprobat, pentru Consiliul Județean Botoșani, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în trimestrul IV cu suma de 4.000,00 mii lei pentru 

plata unor cheltuieli curente și de capital. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum și solicitările înaintate de către 

ordonatorii terțiari de credite propunem  rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 4.000,00 

mii lei, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

cu suma de -6.951,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, efectuarea de virări 

de credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 2022 și aprobarea de credite de 

angajament pentru anul 2023. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

O observație. Sau o întrebare. Am văzut că este o notă de fundamentare depusă de Spitalul 

Județean de Urgență vis-a-vis de renunțarea la niște dotări independente cu sursă de finanțare din fonduri 

europene. În general nu prea e bine să renunți la oportunități de dotări, mai ales când sunt finanțate din 

bani europeni, și m-am uitat puțin și la motivație. Nu știu exact, poate e nevoie de bani în altă parte și 

înțeleg asta, e prerogativa Consiliului Județean și pentru unitățile administrației publice și pentru cele 

care sunt finanțate integral sau parțial din bugetul județean, să prioritizeze investițiile, deci aici nu este 

nici un fel de problemă, asta înțelegem, dar am renunțat la niște dotări motivând niște lucruri care cred 

că ar fi trebuit să facă obiectul unei analize inițiale.  

Vă dau un exemplu: se spune că costurile cu prelucrările de deșeuri ar fi mult mai mari decât 

în condițiile actuale. Dar pentru treaba asta cumva trebuia făcută o analiză inițială. Era vorba despre o 

recrutare de personal și eventual de instruire, era vorba despre multe alte lucruri. Se știe că nu sunt firme 

care să fie specializate în așa ceva în județul Botoșani. Mi se pare mie că este o forțare la această 

renunțare și mă gândesc că e păcat. Dar dacă sunt alte priorități, înțeleg. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Ne răspunde doamna manager Caba. Vă rog, doamna manager. 

 

 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH234_20221031.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH234_20221031.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH234_20221031.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH234_20221031.pdf
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Doamna Doina Caba: 

Am renunțat la acele echipamente medicale care au fost gândite în proiectul cu fonduri 

europene prin POIM, în plină pandemie. Sunt niște echipamente medicale despre care noi ne-am gândit 

că ar eficientiza și ar aduce, din punct de vedere al eficienței și al eficacității, un plus de valoare pentru 

Spitalul Județean. Sunt niște echipamente noi care ar fi trebuit să transforme deșeurile medicale 

infecțioase în deșeuri medicale neinfecțioase. În momentul în care am considerat să facem Caiet de 

sarcini și am întrebat, nu există nici o firmă la nivelul județului care să colecteze deșeurile așa cum spune 

legislația, pe codul 180104, pentru că nu devin deșeuri menajere, devin deșeuri mai puțin infecțioase. Și 

atunci, am discutat și la nivel de primărie și nu se considera achiziționarea unora de valoare mare, astfel 

încât nu se ducea până la capăt rolul acestor echipamente.  

Avem în vedere ca în anii viitori să aducem cât mai multă aparatură și echipamente, dar să și 

le utilizăm astfel încât finalitatea să fie un succes. Știți că într-un proiect prin fonduri europene nu renunți 

la un echipament pentru a cumpăra altul, am încercat asta în octombrie 2021. Având în vedere că planul 

de buget și includerea acestor echipamente s-a făcut în plină pandemie, am considerat noi că ar fi fost 

cea mai bună achiziție, dar pe parcurs ne-am dat seama de capacitatea județului. Și nici în țară nu sunt. 

Recunoaștem că poate am fost noi mai visători, am vrut noi, Spitalul Județean să facem pionierat cu 

aceste echipamente. Ne cerem scuze dacă am visat foarte mult. Mulțumesc! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Preluând ultima frază a dumneavoastră, eu spuneam tocmai că nu voiam să continue epidemia 

de Covid, ne bucurăm că s-a terminat. Dar pe de altă parte mă gândisem că o epidemie sau o pandemie 

putem avea oricând în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Ar fi bine să nu abandonăm această 

achiziție de utilaje, în ciuda faptului că nu sunt firme specializate. Asta se știe, de 20 de ani nu sunt firme 

specializate în județul Botoșani. Poate or apărea cândva. Repet, mie mi s-a părut o oportunitate pe care 

cumva am ratat-o. Dar, în sfârșit, mulțumesc pentru explicație. 

 

Doamna Doina Caba: 

Totuși, trebuie să înțelegem că indiferent dacă sunt bani de la Uniunea Europeană, sau banii 

noștri pe care îi muncim, tot ai noștri sunt. Nu consider să cheltuiesc niște bani, fie ei și de la Uniunea 

Europeană, fără să aducă un plus de valoare sau să eficientizăm o activitate. Aș fi putut să le aduc și să 

stea în curtea Spitalului vreo 3-4 ani, până ne organizam noi, dar eu consider că nu pot să-mi bat joc nici 

din banii din fonduri europene. Avem în vedere în perioada următoare și o să achiziționăm.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mai ales că aceste proiecte din fonduri europene, știți foarte bine că ele sunt supervizate și dacă 

nu dacă nu au finalitatea așa cum a fost scrisă în proiect, ne putem aștepta și la corecții financiare. În 

consecință, noi rectificăm bugetul astăzi și vom avea în vedere la bugetul anului următor. Sperăm pe 

piața liberă să se rezolve această carență și să fie o firmă care să poată să presteze astfel de servicii, 

astfel încât în momentul în care facem achiziția să putem să ducem aceste deșeuri medicale acolo unde 

le este locul.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

În altă ordine de idei, tot ca o continuare, proiectul european implementat are o valoare de 

aproximativ 5 milioane de euro, știți foarte bine, 9 milioane de lei au reprezentat acele sume pe care le-

am recuperat de la Uniunea Europeană, celelalte 11 milioane se regăsesc în aparatură de ultimă generație 

care a ajuns la Spitalul Județean „Mavromati” în proporție cred că de 98% până în acest moment. Vom 

face o comunicare pe acest subiect în zilele următoare. Este într-adevăr, un plus de valoare pentru 
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Spitalul Județean să aducă aparatură de înaltă performanță și de ultimă generație, pe un proiect european 

și să scadă sarcina de pe bugetul nostru, al județului. 

Așadar, mulțumindu-vă pentru participare, ordinea de zi a fost epuizată. Vă invit la ședința 

ordinară a Consiliului Județean care va avea loc în data de 28 noiembrie.  

Mulțumesc mult! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia MARIAN 

 

  

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                          Marilena Miron 

 

 


