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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 19.01.2023, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 19 din 18.01.2023 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Propun ca în deschiderea ședinței să se intoneze Imnul de Stat al României și Imnul Uniunii 

Europene.  

Se intonează cele două imnuri. 

 

     Din numărul total de 33 consilieri județeni, participă la ședința noastră de astăzi un număr de 20 

de colegi. Lipsesc 13. (dl Birta Dorin, dna Andrei Cristina Andreea, dna Abăcioaie Rodica, dna Hrițcu 

Lafontain Mihaela, dl Malancea Radu, dna Aramă Daniela, dl Hrimiuc Liviu, dl Vrajotis Lazăr – 

Claudiu, dl Nichiteanu Tiberiu – Leonard, dl Gireadă Ionuț, dna Saucă Mariana – Mirela, dl Nazare 

Gheorghe, dna Vaipan Raluca) 

Participă la ședința noastră domnul secretar general al județului și doamnele directori ale 

direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și reprezentanți ai presei.  

Doamna Andrei Cristina Andreea intră în sala de ședințe. (21 consilieri județeni prezenți) 

Distinși colegi consilieri județeni, înainte de a intra pe ordinea de zi, dat fiind discuțiile din 

mediul public purtate în jurul activității Consiliului Județean, vreau să fac două scurte precizări.  

Prima se referă la proiectele de spitale noi finanțate prin PNRR.  

Pe 6 noiembrie 2020 au fost transmise către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 

cinci proiecte pentru a fi incluse la finanțare pe PNRR: Construcția Ambulatoriului din Strada 

„Marchian”, Construcția unui centru de Radioterapie, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Psihiatrie și cel 

de Boli Infecțioase. Din păcate, trebuie să o spunem încă o dată, miniștrii USR Cristian Ghinea și Vlad 

Voiculescu nu au prins niciunul dintre aceste proiecte în lista de proiecte de spitale preidentificate pentru 

a fi finanțate prin PNRR, refuzându-ne astfel șansa de a intra în competiția pe aceste proiecte.  

Pe 24 februarie și 30 iunie 2021, Consiliul Județean trimite, din nou, către UNCJR de această 

dată și către  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, „fișele de reformă și investiții”. Deci am 

revenit încă o dată și cu alte completări. Iar aceste proiecte erau pentru Consolidarea și restaurarea 

Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi, Realizarea Conductei de Nord,  Dezvoltarea Sistemului Integrat 

de management al Deșeurilor, inclusiv am retransmis, încă o dată, fișa Ambulatoriului de la 

„Mavromati” cu valoarea indicatorilor actualizată. Din păcate, nici aceste proiecte nu au fost luate în 

calcul de Guvernul de la acea vreme, PNL-USR. Facem publice toate aceste date pentru a nu mai plana 

asupra Consiliului Județean Botoșani acuzația gratuită că nu s-au făcut demersuri pentru prinderea la 

finanțare și a unor obiective medicale din Botoșani. Din contră, odată cu preluarea mandatului de 

ministru al Sănătății de către domnul Alexandru Rafila s-a încercat chiar și modificarea listei prestabilite 

prin PNRR, dar ne-am izbit de refuzul Comisiei Europene.  

Și pentru că aș vrea să mai spunem ce proiecte avem noi în implementare în acest moment sau 

care urmează să intre spre finanțare, vreau să vă spun că noi, Consiliul Județean Botoșani am atras 

fonduri pe linia de sănătate, până în acest moment, de peste 30 de milioane de euro. Și vorbim aici 

despre: 

1. Proiectul Ambulatoriului de specialitate a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” - 

13 milioane de euro; 

2. Modernizare și extindere a Secției de Oncologie a Spitalului Județean „Mavromati” - 6,6 

milioane de euro. Urmează, cred că acum, în luna februarie, ca acest obiectiv să fie scos la licitație. 
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3. Renovarea energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstretică-Ginecologie a 

Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” – proiect depus și finanțat prin PNRR – valoare de 

aproximativ  4,75 milioane de euro; 

4. Îmbunătățirea programului de screening pentru retinopatia de prematuritate. Vorbim 

despre Secțiade Neonatologie de la Maternitatea Botoșani, un proiect de 265 de mii de lei; 

5. Îmbunătățirea capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale, tot prin PNRR. Vorbim despre 4 milioane de 

euro. 

Și bineînțeles, cred că începând cu data de 20 ianuarie, va fi dat ordinul de începere pentru 

proiectarea și execuția lucrărilor la Laboratorul de microbiologie. 

Deci, având acele informații la nivelul anului 2021, că suntem excluși de la acea prefinanțare, 

noi am încercat, împreună cu dumneavoastră, să găsim și alte pârghii de finanțare, astfel încât să aducem 

bani europeni sau guvernamentali pentru sistemul de sănătate din județul Botoșani și iată că am și reușit.  

Pe de altă parte, nu a existat linie sau axă prin PNRR pe care Consiliul Județean putea să aplice, 

iar noi să nu fi depus proiect. Am depus proiecte pe toate liniile deschise prin PNRR. Vom vedea în 

perioada următoare ce linii se vor mai deschide, ce ghiduri vor mai fi făcute publice și vă mulțumesc 

tuturor pentru că ne-ați fost alături în acest demers, ați votat proiectele de hotărâri, noi ne-am zbătut mai 

departe, le-am depus și am și obținut aceste finanțări.  

Este un merit al nostru, al tuturor, pentru că într-un timp extrem de scurt, în doi ani, am atras 

aceste finanțări de peste 30 de milioane până în acest moment. 

Cel de al doilea anunț pe care vreau să îl fac se referă la situația de la Nova Apaserv și prin 

intermediul  domnului vicepreședinte care are în coordonare regia de apă, domnul Bogdan Dăscălescu, 

am solicitat un raport detaliat referitor la ultimele evenimente care au apărut în mass-media locală și la 

acuzele publice care se aduc și am cerut acest raport pe care îl vom prezenta în următoarea ședință a 

Consiliului Județean. 

Revenind la ordinea de zi a ședinței de astăzi, avem un singur proiect de hotărâre și aprobarea 

proceselor-verbale ale ședințelor din 21 decembrie 2022, respectiv 5 și 11 ianuarie 2023. Urgența 

convocării este dată de faptul că apelul pentru depunerea cererilor de finanțare este deschis până la data 

de 23.01.2023, iar ziua de 23 ianuarie este nelucrătoare. 

Menționez că pentru acest proiect de hotărâre avem aviz favorabil de la comisiile de 

specialitate. 

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. (21 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de 

finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau 

hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere 

normală”. (Proiect nr. 9 din 18.01.2023) 

Prin Ordinul emis de ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 2.595/2022 a fost aprobat 

Ghidul de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, 

program derulat prin Administrația Fondului de Mediu. 

Urmare a solicitării primite din partea ADI EURONEST, Consiliul Județean Botoșani, alături 

de Consiliile Județene Bacău și Vaslui, și-a exprimat interesul pentru depunerea de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a cererii de finanțare pentru acest proiect. 

Locațiile de interes pentru amplasarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală au fost stabilite 

de către fiecare Consiliu Județean, după cum urmează: 
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- în județul Botoșani: 20 stații la instituțiile subordonate: Sediul B al Consiliului Județean, 

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, DGASPC Botoșani, 

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii, Școala Populară de Arte „George Enescu”, 

Școala Specială „Sf. Stelian”, Școala Specială  „Ion Pillat” Dorohoi, Unitatea Medico – Socială 

Mihăileni, Unitatea Medico – Socială Suharău, Unitatea Medico – Socială Sulița, Unitatea Medico – 

Socială Ștefănești, Unitatea Medico– Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi, Unitatea Medico – Socială 

Săveni, Sanatoriul Podriga și cinci la Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani împărțite astfel: 2 la secția 

din Marchian și câte una la Pediatrie, Infecțioase și Psihiatrie. 

Tot prin acest proiect, în județul Bacău vor fi făcute 16 stații, iar în județul Vaslui 14. 

Conform Devizului general estimativ întocmit pentru proiect, valoarea finanțării 

nerambursabile solicitate este de 2.939.965,01 lei fără TVA la care se adaugă 555.430,61 lei 

reprezentând TVA. Finanțarea nerambursabilă este de 100%, iar eventualele cheltuieli suplimentare sau 

neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, se vor asigura de către beneficiarii finali (cele 3 

județe: Bacău, Botoșani și Vaslui) proporțional cu numărul stațiilor de reîncărcare prevăzute în proiect 

pentru fiecare județ. 

Conform prevederilor Ghidului de finanțare, fiecare UAT membră ADI Euronest inclusă în 

cererea de finanțare trebuie să depună la dosarul cererii de finanțare, hotărârea privind participarea în 

cadrul Programului. Luând în considerare faptul că apelul este deschis până la data de 23.01.2023, este 

necesară emiterea, în regim de urgență, a unei hotărâri a Consiliului Județean, prin care se aprobă: 

- depunerea cererii de finanțare; 

- devizul general al obiectivului de investiții pentru proiect; 

- punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează proiectul. 

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. (21 voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră! 

 

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

Județean Botoșani din 21 decembrie 2022, respectiv 5 și 11 ianuarie 2023. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul proceselor-verbale? Nu avem. 

Supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Procesele-verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (21 voturi „pentru”)  

 

Vă mulțumesc pentru prezență și vă anunțăm că ședința ordinară a Consiliului Județean 

Botoșani va avea loc pe data de 31 ianuarie! Mulțumesc! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Se poate o secundă? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, o rugăminte la dumneavoastră! Ședințele extraordinare ne găsesc pe fiecare 

în tot felul de activități personale sau de serviciu. Pentru o prezență mai bună, dacă este posibil, vă rog 

să analizați posibilitatea să le facem online. Pentru că, vă spun în cazul meu, ca să nu vorbesc în numele 

altora, pe de o parte, o ședință de 10 minute cu un singur punct pe ordinea de zi presupune o deplasare 
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de 20 de minute prin oraș. Iar pentru colegii care locuiesc la Darabani și așa mai departe, timpul e și mai 

costisitor. Deci dacă este posibil, vă rog să luați în calcul această propunere. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Dacă toți colegii sunt de acord, pentru ședințele extraordinare putem organiza ședință online. 

Ideea este să fiți cu toții de acord și să nu avem acele discuții că revenim la online. Deci, dacă sunteți de 

acord, nu avem nici cea mai mică problemă să le facem și în sistem online.  

Zi cu spor să avem! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                     Întocmit,  

                    Inspector, 

                         Marilena Miron 

 


