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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 20.05.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 126 din 19.05.2022 

 

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 şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Din numărul total de consilieri județeni sunt prezenţi astăzi 22. Lipsesc 11 colegi. (dl Birta 

Dorin, dl Pintilei – Grosu Cristian, dl Manolache Ciprian, dna Aramă Daniela, dna Saucă Mirela, 

dna Holca Agnes, dna Abăcioaie Rodica, dl Malancea Radu, dl Nichiteanu Tiberiu Leonard, dl 

Gireadă Ionuț, dl Hrimiuc Liviu) 

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnul secretar general al județului Botoșani, domnii și 

doamnele directori ai direcțiilor de specialitate și ai instituțiilor subordonate care fac obiectul 

hotărârilor de astăzi. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde două proiecte de hotărâri, pentru ambele 

proiecte avem avize favorabile. 

 

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. (22 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii  „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” 

în municipiul Botoșani, județul Botoșani. (Proiect nr. 109 din 18.05.2022) 

Obiectivul de investiție a fost aprobat în pre-CTE-ul CNI, iar pentru trecerea în etapa 

următoare de finanțare a obiectivului este necesară Hotărârea beneficiarului privind predarea 

amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de 

orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin CNI, care va 

realiza investiția. 

Reprezentanții CNI au solicitat o serie de completări ale Hotărârii inițiale, referitoare la: 

modul de identificare a construcției, suprafața terenului pus la dispoziție, angajamentul de viabilizare 

a amplasamentului, dar și înlocuirea denumirii de „Consiliul Județean Botoșani” cu cea de „UAT 

Județul Botoșani”. 
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În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre. Vă reamintesc că vorbim despre o 

investiție majoră, de 6,6 milioane de euro din care partea Consiliului Județean va fi de aproximativ 

140 mii euro. 

Dacă sunt discuții cu privire la acest punct? 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. (22 voturi „pentru”) 

 

Ne bucurăm că putem transmite documentele mai departe astfel încât să intrăm în faza CTE-

ului și apoi la minister, pre-CTE, CTE și să dea Bunul Dumnezeu să depășim aceste etape birocratice 

cât mai repede pentru că trebuie să scoatem obiectivul de investiție la licitație. 

 

Doamna Rodica Abăcioaie intră în sala de ședință. (23 consilieri județeni prezenți) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa 

rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 154 din 26.09.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020. (Proiect 

nr. 110 din 18.05.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 100 din 07.07.2017 a fost aprobat proiectul sus 

menționat şi cheltuielile legate de acesta. Urmare aprobării actualizării devizului general al 

obiectivului de investiții sus menționat, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 

27.06.2019, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.153 din 26.09.2019 și Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani Botoșani nr.24 din 18.02.2020, a fost aprobată majorarea valorii totale 

a proiectului. 

În acest moment, din cauza exploziei prețurilor materialelor de construcție, suntem nevoiți să 

ajustăm costurile contractului. Am făcut eforturi supraomenești pentru a menține constructorii în 

șantiere, drept dovadă este faptul că suntem printre puținele axe strategice pe care se mai lucrează, 

constructorii reziliind contractele în alte județe din Moldova.  

Pentru a se putea ajusta prețurile, este necesară întocmirea unui Act Adițional aferent sumelor 

suplimentare generate de aplicarea mecanismului de ajustare definit de Clauza 48, pentru fiecare 

din cele 3 Contracte de lucrări. Astăzi aprobăm majorarea valorii proiectului „Regiunea Nord-Est - 

Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” cu suma de 18.151.574,89 lei (inclusiv TVA), reieșită din 

formula de ajustare a prețului pentru lucrările aferente Lotului I: Șipote – Răuseni – Călărași – Dângeni 

– Dobârceni – Mihălășeni. 

Dacă sunt dezbateri cu privire la acest punct? 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. (23 voturi „pentru”) 

 

https://www.cjbotosani.ro/files/H025_20200218.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H025_20200218.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H025_20200218.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H025_20200218.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H025_20200218.pdf
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În final, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că, până la data de 15 iunie 2022, trebuie 

depuse, în format electronic, declarațiile de avere și de interese. Să vă încadrați în acest termen.  

Și cu încă o meniune, ședința ordinară a Consiliului Județean are loc pe data de 27, adică 

vinerea viitoare, la ora 10:00. 

Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc un weekend frumos! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


