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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 21.04.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 80 din 15.04.2021 

 

Doamna Doina Federovici: 

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 33 consilieri judeţeni convocaţi, sunt prezenţi 33. Avem o prezență în unanimitate.  

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

doamnele directori ale instituțiilor subordonate, dar și din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 14 de puncte, din care 11 sunt 

proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi, după punctul 10, cu încă două noi proiecte, respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, 

- Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, 

proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati” 

din str. Marchian nr. 11, municipiul Botoșani". 

De asemenea, vă propun, distinși colegi, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de la 

punctul 7, respectiv Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a 

deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025” (Proiect nr. 108 din 14.04.2021), având în vedere faptul că 

avizul de mediu nu a fost comunicat instituției noastre până la momentul începerii ședinței. 

Cu toate că noi, la Consiliul Județean, așa cum ați primit și la mape, am primit decizia privind 

emiterea acestui aviz de la Agenția Județeană de Mediu, documentul a fost primit în data de 29 martie 

2021, ulterior Agenția de Mediu trebuia să ne transmită și avizul în sine. Având în vedere că acest aviz 

nu a ajuns, vă propun să retragem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi și să-l reintroducem la 

următoarea ședință. 

 

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

avize care v-au fost transmise. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru că ați dat un vot 

favorabil, fără amendamente, pe aceste proiecte. Deci toate proiectele au fost votate și dezbătute în 

comisii, cu votul dumneavoastră, al tuturor. 

În acest context, vă supun la vot ordinea de zi, cu suplimentările propuse, cu retragerea propusă 

de asemenea.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
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Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre.... 

Vă rog! 

 

Doamna Floarea Marocico: 

Doamna președinte, stimați colegi, vreau să fac un anunț. Grupul ALDE și Pro România, format 

din 5 consilieri județeni, au hotărât să se abțină la vot pentru următoarele proiecte:.... 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamna consilier județean, când ajungem la proiectele respective faceți anunțul respectiv, da? 

 

Doamna Floarea Marocico: 

Bine. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia. (Proiect nr. 100 din 13.04.2021) 

În cazul primelor două bunuri din anexa la proiect s-a făcut o separare între clădiri, pe de o parte, 

și instalațiile și utilajele aferente construcțiilor, pe de altă parte, stabilindu-se valori de inventar pentru 

fiecare categorie. Instalațiile și utilajele rămân în domeniul privat și vor fi valorificate potrivit legii, iar 

construcțiile se reintroduc în domeniul public, cu noua valoare rezultată.  

În cazul celei de-a treia poziții se face o corecție cu privire la denumire și se reintroduce în 

domeniul public întrucât a fost propusă în mod greșit pentru demolare, iar unitatea medico-socială solicită 

utilizarea acesteia în continuare cu destinația „magazie cu beci”. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier județean! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, domnilor consilieri județeni, am câteva observații legate de acest proiect, 

mai bine spus de poziția 3 din anexă. Pentru că primele două, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt 

foarte clare. Personal, am găsit că exprimările din raportul de specialitate sunt, hai să nu spunem neclare, 

sunt aproape încâlcite. Scuzați termenul.  

Se pare că pe terenul UAMS Sulița există sau a existat mai multe construcții care au scăpat 

inventarierilor anuale și ochilor vigilenți ai celor care au făcut aceste inventarieri. Așa că, cel puțin ce 

rezultă de acolo, am înțeles că s-a radiat scriptic construcția „Crescătorie porcine” din inventarul privat, 

doar că această construcție s-a încăpățânat să reziste în teren, cât și în cartea funciară. Cum a reușit? 

Ascunsă sub noua denumire de „Magazie cu beci”. Întrebările mele sunt următoarele: cum se poate să 

nu se treacă în inventar un bun existent în teren după casarea scriptică din 2014? Cum poți face 

inventarierea ani la rând fără să se observe că există cel puțin o construcție în plus? Cine s-a folosit de 

această construcție care s-a scos scriptic din inventar, nu și faptic? Și cum poți să faci confuzie atunci 

când demolezi între o magazie cu beci și o crescătorie de porcine?  

Dacă cineva din aparatul propriu al Consiliului Județean poate să ofere explicații, pentru că 

numai de la domniile lor putem să aflăm, eu aș fi bucuros să votez întreg proiectul de hotărâre. Dar, cel 

puțin aici mie mi se par niște lucruri foarte neclare, sau sunt clare, dar sunt neclar explicate. Mulțumesc! 
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Doamna Doina Federovici: 

Am înțeles. Mulțumesc, domnule consilier județean! Doamna director Gianina Pintilii, dacă 

aveți un răspuns vă rog să-l oferiți acum, dacă nu, putem să vă oferim un răspuns în scris până la ședința 

viitoare, cu mențiunea că proiectul se votează în integralitatea lui, deci parțial nu putem să-l votăm și eu 

cred că dacă a fost în trecut o greșeală, iată că noi astăzi o îndreptăm.  

 

Doamna Irina Murariu: 

Nu este o greșeală, această confuzie s-a descoperit când s-a făcut intabularea bunurilor. La 

inventariere s-a mers pe teren, acea crescătorie de porcine era de fapt o construcție auto-demolată și s-a 

constatat acest lucru. Când s-a făcut intabularea a fost trecută ca fiind crescătorie de porcine, care era în 

inventar, însă împreună cu reprezentanții UAMS Sulița s-a constatat că are altă destinație clădirea 

respectivă. Ea este în picioare, este pe teren. Cea demolată era de fapt construcția pentru porcine care de 

fapt nu a fost niciodată în inventar. Deci construcția pentru porcine nu a fost niciodată în inventar și nici 

intabulată ulterior pentru că nu exista de fapt. Sunt și fotografii. Între timp s-au valorificat și materialele. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos! Deci ați fost și la fața locului, ați verificat. 

 

Doamna Irina Murariu: 

Da, am fost la fața locului și atunci când s-a făcut intabularea s-a constatat că este o confuzie și 

s-au comparat toate elementele de pe teren cu cele din inventar, s-a repus în inventarul domeniului public 

cu propunerea de a se modifica și denumirea, pentru că de fapt este o magazie. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Dacă îmi permiteți. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Ca să am liniște, eu aș dori, dacă doamna director mă poate invita cu prima ocazie, când poate 

dumneaei, să văd și eu cartea funciară pentru clădirea demolată, procesele de inventariere din 2014 până 

în 2019 și procesele verbale de casare, cel din  2019 și cel din 2020. 

 

Doamna Irina Murariu: 

Cartea funciară este pusă la proiect. Alte detalii pot fi puse la dispoziție. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Orice document solicitat de colegii consilieri județeni va fi pus la dispoziție.  

 

Dacă nu mai sunt alte dezbateri, supun la vot proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea 

Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în 

mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în 

Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani. (Proiect nr. 101 din 13.04.2021) 

Această suprafață de teren a fost dobândită prin contract de schimb și a fost înscrisă în cartea 

funciară. Prin proiect se propune darea acesteia în administrare Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian”. 

După înscrierea dreptului de administrare în cartea funciară, se va face alipirea celor două loturi deținute 

de această instituție de învățământ aflată în subordonarea Consiliului Județean. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul 

public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani. (Proiect nr. 102 din 

13.04.2021) 

Bunurile în cauză fac parte din domeniul public al județului Botoșani însă au fost date în 

administrare orașului Săveni în anul 2008. Având în vedere solicitarea transmisă de Consiliul local al 

orașului Săveni, precum și faptul că bunurile în cauză nu mai au o utilitate publică de interes județean, 

propun transferul acestora potrivit proiectului de hotărâre inițiat în acest sens. 

Dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doar o întrebare. Este o documentație foarte stufoasă la acest proiect de hotărâre și am găsit 

undeva scris mic care ar fi destinația pentru care s-ar dori acest transfer. Sunt de acord cu transferul, dar 

întrebarea este dacă construirea locuințelor pentru tineri este destinația finală pentru care aprobăm acest 

proiect de hotărâre? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Așa cum a fost transmis prin toate documentele puse la dispoziția noastră de către UAT Săveni, 

inclusiv hotărârile de consiliu local care au la bază vizele de legalitate ale Instituției Prefectului, aceasta 

este destinația pentru terenul respectiv. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 



5 

din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2021. (Proiect nr. 103 din 

13.04.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, execuția bugetului pentru primul trimestru se supune 

spre analiză și aprobare consiliului județean, potrivit legii finanțelor publice locale, în luna aprilie a 

fiecărui an. Contul de execuție este prezentat în anexele la proiectul de hotărâre pe secțiunea de 

funcționare și cea de dezvoltare. Alte detalii referitoare la încasarea veniturilor și efectuarea plăților sunt 

cuprinse în Referatul de aprobare și Raportul de specialitate, pe care le-ați avut la mapă. 

Ce aș putea completa la acest proiect este că în primele trei luni ale anului, din cauza întârzierii 

adoptării Legii bugetului de stat, am fost nevoiți să ne încadrăm, potrivit prevederilor Legii 273/2006 

privind finanțele publice locale, în regula de 1/12 din prevederile bugetare ale anului trecut. Deși această 

regulă este restrictivă, disciplina financiară din instituție ne-a permis să avem o execuție bugetară 

echilibrată. Astfel, veniturile realizate la capitolul „Funcționare” au fost mai mari decât cheltuielile, 

raportul proporțional fiind de 93,4% la 91,9%. O situație similară, chiar mai bună aș putea spune s-a 

înregistrat la capitolul „Dezvoltare”, unde am avut venituri de 111,9% față de cele previzionate și plăți 

de 92,84%.  

Ne propunem să păstrăm această disciplină financiară și să realizăm investițiile pe care ni le-am 

propus, astfel ca la finele anului să avem o execuție bugetară cât mai apropiată de 100% la capitolul 

„Dezvoltare”, pentru că ne dorim să recuperăm decalajele istorice, despre care tot vorbim de fiecare dată. 

Dezbateri, vă rog. Nu avem. 

În consecință, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni- DN 

24C, km 41+050 - 47+700”. (Proiect nr. 106 din 14.04.2021) 

Propunerea de actualizare a devizului general este justificată de semnarea contractului de lucrări 

și este obligatorie conform prevederilor legale invocate în proiectul de hotărâre. Suma contractată este 

mai mică decât cea aprobată anterior. Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli este 

prezentată în anexa la proiect. 

Ca element tehnic, în urma licitației pentru modernizarea celor două sectoare de drum s-au făcut 

economii de peste 900 de mii de lei la DJ 293, Coțușca – Ghireni, și de aproape 2,1 milioane lei la 

DJ292A, Corlăteni – Dimăcheni. Sunt bani pe care îi economisim și pe care îi vom putea folosi la alte 

investiții, mai ales în acest an destul de problematic.  

Dezbateri? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, 

L=2,5 km”. (Proiect nr. 107 din 14.04.2021) 

Motivația este cea pe care am prezentat-o anterior. 

Dezbateri? Nu avem. 

Drept urmare, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost retras. 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză 

şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul 

de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel 

Mare nr. 39. (20 apartamente) (Proiect nr. 109 din 14.04.2021) 

Proiectul are în vedere stabilirea măsurilor necesare pentru luarea în evidență și analiza 

solicitărilor de locuințe pentru tinerii specialiști din sănătate. În acest sens se stabilește locul de primire 

a solicitărilor, precum și actele justificative necesare. De asemenea, se propune structura pe specialități 

a membrilor comisiei speciale care va avea ca atribuție principală analiza solicitărilor și prezentarea către 

consiliul județean a listei solicitanților care au acces la locuințe, precum și formularea propunerilor 

privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. 

Vă rog, dezbateri? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului 

unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - 

judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani. (Proiect nr. 

110 din 15.04.2021) 

Prin actul adițional se propune o delimitare între aria de operare a serviciilor de alimentare cu 

apă și aria de operare a serviciilor de canalizare. Modificarea este solicitată de societatea Nova Apaserv 

și trebuie aprobată atât de delegatar, cât și de delegat. Pentru acest motiv se propune acordarea unui 

mandat reprezentantului județului în Adunarea Generală a societății Nova Apaserv. 

Vă rog, dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (32 voturi „pentru”; 1 „neparticipare” – dl Dan Deleanu) 



7 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu 

județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe anul 2021. (Proiect nr. 111 din 15.04.2021) 

Pentru anul 2021 propun un buget propriu în sumă totală de 437.564 mii lei la partea de cheltuieli, 

din care 206.769 mii lei la secțiunea de funcționare și 230.795 mii lei la secțiunea de dezvoltare. Deoarece 

veniturile bugetului sunt în sumă de 358.641 mii lei, mai mici cu 78.923 mii lei decât cheltuielile, propun, 

pentru echilibrare, angajarea excedentului bugetar conform precizărilor făcute în proiectul de hotărâre. 

De asemenea, propun aprobarea Programului obiectivelor de investiții și a Listei cuprinzând 

poziția globală „alte cheltuieli de investiții” conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Toate detaliile privind proiectul de buget sunt prezentate în raportul de specialitate, precum și în 

anexele care v-au fost puse la dispoziție.  

Vă rog, dezbateri? Vă rog, domnule consilier județean. 

 

Domnul Radu Malancea: 

La secțiunea funcționare pentru Spitalul Județean observ că s-au dat numai 30% din fondurile 

cerute. Chiar dacă se spune că ar fi fonduri realizate de către spital, da, sunt de acord, în momentul în 

care ni se ia COVID-ul de pe cap. Luăm COVID-ul și facem și venituri proprii. Aici poate s-ar putea 

mări, pentru că diferența este extraordinar de mare. Poate se poate face ceva aici. 

 

Domna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Consiliul Județean Botoșani va fi nevoit în acest an să 

funcționeze, din cauza alocărilor deficitare făcute de Guvern, cu cel mai mic buget din ultimii 15 ani, o 

spun cu toată responsabilitatea. Cu toate acestea, ne propunem un buget echilibrat între cele două 

secțiuni: „Funcționare” și „Dezvoltare”, cu un plus pentru „Dezvoltare” de această dată. 

Alocările bugetare sunt clar net deficitare față de nevoile bugetului, motiv pentru care, așa cum 

am spus anterior, am fost nevoiți să angajăm în acest an excedentul bugetar pe care l-am avut la finele 

anului 2020, în majoritatea lui pentru cofinanțarea cheltuielilor generate de punerea în operă a investiției 

ce privește infrastructura rutieră județeană a județului nostru și vorbim aici despre Drumul Strategic. 

Vom semna vineri această investiție pentru cele două loturi adjudecate, pentru cei 56 de km de drum 

județean pe care îi vom moderniza și, imediat după ședință va trebui să alocăm și avansul de 20% care a 

fost asumat din acest proiect în momentul licitației, bineînțeles. Deci este o chestiune extrem de 

importantă, imediat după ședința noastră și după ce vineri va avea loc semnarea contractelor cu 

constructorii, cu asocierile de firme care au câștigat licitația, noi trebuie să asigurăm acest avans.  

Pe de altă parte, la secțiunea „Funcționare”, sumele alocate din excedentul bugetar se duc, din 

păcate, pe plata datoriilor către Bitunova, pentru că din bugetul pentru drumuri să asigurăm în acest an 

finanțarea reparării prin turnarea de covoare asfaltice a cel puțin 30 de kilometri, trebuie să asigurăm 

întreținerea drumurilor județene pe timp de vară și nu în ultimul rând, trebuie să asigurăm sumele 

necesare pentru deszăpezirea pe sezonul rece.  

Din păcate, Consiliul Județean Botoșani va trebui și în acest an, ca și anul trecut de altfel, să 

asigure o mare parte din cheltuielile de funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului. Standardele de cost per beneficiar nu au mai fost actualizate de către Guvern în ultimii doi ani, 

mai bine spus din anul 2019, iar cheltuielile au crescut, bineînțeles (salarii, influența ratei inflației cu 

incidență pe majorări de prețuri la utilități – electricitate, gaze, combustibili – alimente și celelalte 

produse necesare desfășurării activității DGASPC). În aceste condiții, Guvernul a asigurat necesarul de 
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bani doar pentru șapte luni în ceea ce privește sistemul de protecție a copilului și 11 luni pentru sistemul 

de protecție al persoanelor cu dizabilități. Restul banilor vor trebui să îi asigurăm de la Consiliul Județean, 

la fel ca și anul trecut. De menționat faptul că, pe finalul anului trecut, împreună cu Instituția Prefectului 

am solicitat Guvernului să ni se repartizeze acele sume din fondul de rezervă al Guvernului, sume care 

reîntregeau bugetul Consiliului Județean dar, din păcate, la sfârșitul anului trecut noi nu am primit acele 

sume. 

Așadar, suntem în ecuația în care trebuie să avem acest buget extrem de echilibrat în acest 

moment, astfel încât să nu lăsăm pe absolut nimeni în urmă, cum s-ar spune. 

Vă rog, dezbateri. Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am câteva observații. Știu că atât la Secția de Pediatrie, cât și la Secția de Boli Infecțioase Adulți 

este o problemă în sensul că rețeaua de oxigen este sublimă dar lipsește sau, mă rog, este 

subdimensionată, și în același timp, determinat de necesitatea acestei instalații, acestei extinderi-

modernizări, este nevoie ca instalația electrică să fie revizuită ca să nu se întâmple tragedii cum s-au 

întâmplat în alte spitale din țară. Treaba aceasta se face în două etape: elaborarea DALI-ului, care nu știu 

de ce se face cam târziu, mai bine spus, se face în trimestrul I, ceea ce este ok, nu știu de ce partea de 

proiectare și execuție se întinde până în trimestrul III, dată fiind urgența problemei. Adică știu că s-a 

clamat urgența acestei probleme și repet, cred că ar trebui să ne grăbim un pic. Asta ar fi o 

întrebare/constatare. 

O altă chestiune pe care vreau să o ridic este legată de Școala Specială Sfântul Stelian. Aici exista 

un obiectiv de investiție numit „Reabilitare și modernizare spații școlare la clădirea Școlii Profesionale 

Speciale Sfântul Stelian din Botoșani”. În 2019 s-a alocat suma de 190 mii lei pentru proiectare, avize, 

acorduri și taxe, iar în 2020 suma de 800 mii lei pentru lansarea licitației pentru execuție lucrări aferente 

acestui obiectiv, astfel încât diferența de sume necesare finalizării să se regăsească în bugetul anului 

2021. Eu nu am văzut această sumă în bugetul pe 2021, fie că am făcut o interpelare la finalul anului 

trecut în luna noiembrie și am primit un răspuns că așa se va întâmpla. Aș dori să văd de ce ne-am 

răzgândit. Deocamdată mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Pentru investiția de la Școala Specială Sfântul Stelian mergem, să spunem, pe două variante: pe 

de o parte pentru că suntem în ecuația acestui buget destul de deficitar am luat hotărârea să depunem la 

Compania Națională de Investiții, și a fost depus de către colegii noștri din aparatul de specialitate. Și 

dacă tot vorbim despre Compania Națională de Investiții țin să vă anunț, distinși consilieri județeni, că 

în acest moment avem depuse proiecte și o parte dintre ele sunt în execuție, o parte sunt în achiziție 

publică, iar o parte sunt cuprinse în Lista sinteză, o altă parte urmează să fie cuprinse, vorbim despre 23 

de proiecte, printre care și obiectivul de investiție la care faceți dumneavoastră referire. 

Pentru Școala Specială urmează să reevaluăm indicatorii tehnico-economici și să îi aprobăm aici, 

în ședință de Consiliu Județean și apoi să facem predarea de amplasament, exact pașii cuprinși în 

metodologia CNI-ului. Deci, în acest moment am depus proiectul la Companie tocmai pentru a mai 

degreva, să spunem, bugetul nostru județean.  

În ceea ce privește obiectivele de investiții care țin se Spitalul Județean „Mavromati”, am am avut 

o discuție extrem de aplecată cu doamna manager Doina Caba, cu specialiștii de la Spitalul Județean și 

s-au făcut pași importanți în acest sens și cred că doamna manager poate să vă spună mai mult pentru că 
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acești pași deja sunt la mijloc, să spun așa. Doamna manager, vă rog, dacă puteți să faceți precizări vis-

a-vis de linia de oxigen și de partea de electricitate la cele două investiții. 

 

Doamna Doina Caba: 

Pentru aceste două investiții Spitalul Județean „Mavromati” a realizat partea de DALI în 

trimestrul I din fondurile proprii, încadrându-ne în 1/12 din bugetul anului 2020, iar pentru partea de 

execuție deja am terminat Caietul de sarcini. Cum se aprobă bugetul, dăm drumul la partea de licitație. 

Probabil trimestrul III va fi cu tot cu partea de licitație și cu execuție. Am pus termenul maxim dar, dacă 

urgentăm toată activitatea, putem să terminăm lucrările mult mai repede.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Noi trebuia să adoptăm bugetul județului și dumneavoastră cunoașteți foarte bine, după publicarea 

Legii bugetului de stat în Monitorul oficial, după transmiterea datelor de către Ministerul de Finanțe către 

Consiliul Județean, bugetul a stat în Transparență 45 de zile și iată că astăzi suntem în măsură să adoptăm 

bugetul județului, să adoptăm sumele necesare pentru toate proiectele de investiții care se vor desfășura 

sau sunt în curs de desfășurare. Aici țin să vă reamintesc că în acest moment, în diverse stadii, avem peste 

100 de proiecte la nivelul Consiliului Județean pe care le gestionăm în acest moment, vorbim atât despre 

proiecte care țin de fondurile alocate din bugetul nostru, al Consiliului Județean, deci din fonduri locale, 

vorbim despre investiții care țin de instituțiile guvernamentale și nu în ultimul rând, vorbim despre toate 

proiectele care sunt finanțate din fonduri europene și la care Consiliul Județean, prin grija noastră, asigură 

acea parte de cofinanțare la aceste proiecte.  

Nu mai departe de atât, în bugetul pe care astăzi îl votăm cu toții am prevăzut și acele sume 

necesare scoaterii la licitație a viitoarelor proiecte pe care le gândim și pe care putem să le pregătim în 

această perioadă, pentur că suntem în anul 2021 și vorbim despre exercițiul financiar european 2021-

2027 și fără proiecte mature noi nu vom putea atrage fondurile europene în județul Botoșani. De aceea 

proiectul de astăzi, proiectul de bget, am încercat împreună cu specialiștii din Consiliul Județean să fie 

extrem de echilibrat și să aibă în vedere toate instituțiile subordonate Consiliului Județean, astfel încât la 

finele anului să putem să ne întâlnim aici, în această sală, și să ne felicităm reciproc pentru faptul că am 

muncit cu toții cot la cot și aceste proiecte, mare parte din ele, le închidem anul acesta, următoarele să 

fie deja proiecte mature.  

Alte intervenții vă rog?  

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Bună ziua, stimați colegi! Prima dată vreau să lămurim o chestiune, pe cifre, poate s-a înțeles 

greșit. Dacă bugetul de anul acesta este în sumă totală de 437.564 mii lei și dacă vom vedea bugetul de 

anul trecut, vom vedea că bugetul a fost de 418.880 mii lei. Deci a fost mai mic decât anul acesta. Nu am 

celelalte bugete, pe 15 ani, cum ați spus dumneavoastră, că e cel mai mic din ultimii 15 ani. Dar eu o să 

tratez ca o declarație politică.  

Altă nelămurire: am văzut la execuția bugetară pe trimestrul III a anului trecut că exista un 

excedent de 30 și ceva de milioane de lei, 37 de milioane. La execuția bugetară pe trimestrul IV, acel 

excedent nu mai apărea. Nu știu, poate avem un magician în cifre la Consiliul Județean, să îl promovăm 

la show-uri televizate. Dar, la final, acum, când votăm bugetul, vedem că excedentul bugetar se duce 

undeva la 80 de milioane de lei. Nu înțeleg de ce, dacă avem 80 de milioane de lei, de ce nu ați alocat, 

în anul bugetar precedent, 10 milioane de lei să deblocăm operatorul de apă și situația de la operatorul 
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de apă, pentru că este o utilitate publică și nu cred că ar trebui să așteptăm de la Guvern pentru că nu 

Guvernul a făcut datoriile de la apă. Știți foarte bine cum au apărut datoriile. Ieșeam din impas cu Nova 

Apaserv și restul de 70 de milioane le foloseam pentru dezvoltare, în bugetul de anul acesta. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Doamna director Magda Didii, vă rog să interveniți. 

 

Doamna Magda Didii: 

Referitor la bugetul pe anul trecut, ceea ce aveți în Raportul de specialitate este execuție, nu 

prevederi. Deci execuția este normal să fie mai mică decât prevederile pe anul 2020. Este vorba despre 

prima coloană din raport, ceea ce este realizat. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Nu. Eu am proiectul de buget de anul trecut. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnule consilier județean, doamna director nu v-a întrerupt. Haideți să ne ascultăm unii pe alții 

ca să ne înțelegem. 

 

Doamna Magda Didii: 

Eu vorbesc despre raport. Despre asta vorbim. Aici avem realizat, prevederile sunt cu totul 

altceva. Referitor la excedent, când se face execuția bugetară la trimestru, este excedentul strict de pe 

trimestrul respectiv. Excedentul bugetului local vine de pe ani și ani în urmă. În fiecare an, ce rămâne 

neexecutat se adună la excedentul anilor anteriori. Noi nu avem acum în excedent strict suma din anul 

2020. Da, într-adevăr, la trimestrul III o fi fost 30 de mii, dar era execuția strict pe primele 9 luni ale 

anului 2020, nu era suma din excedentul bugetului local. Suma se rostogolește din anii anteriori, și din 

2019, și din 2018, sume care nu s-au cheltuit. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Am înțeles. Excedentul de vreo 3 ani pentru că un an Dragnea a luat excedentul de la toate UAT-

urile. 

 

Doamna Magda Didii: 

Nu, nu. Nu l-a luat. Intenționa, dar nu.  

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

O mică nelămurire: dacă ați spus că la trimestrul III avem excedentul pe 9 luni, la trimestrul IV 

nu trebuia să avem excedentul pe 12 luni? Să se mai adune niște sume? 

 

Doamna Magda Didii: 

La trimestrul IV, dacă vă aduceți aminte, execuția a fost undeva la 18 sau 15 decembrie pentru că 

legea așa spune: „nu mai târziu de luna decembrie...”. Deci anul nu era încheiat, eu nu puteam să am un 

excedent al anului 2020 la data de 15 decembrie. De aceea la trimestrul IV nu ați avut. Dar nu este strict 

pe 1 an, este pe mai mulți ani.  
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Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director. Vă rog, domnule consilier județean. 

 

Domnul Doru Gavrilaș: 

Aș dori să fac un amendament la acest proiect și cu permisiunea dumneavoastră vreau să adresez 

câteva întrebări doamnei președinte și specialiștilor din Consiliul Județean care au elaborat bugetul 

județean și al instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean, toate aceste întrebări vizând domeniul 

educațional. 

Prima întrebare este dacă s-au alocat bani în buget privind demararea proiectului vizând 

construcția unui sediu nou pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani? După 

cum știți, acest centru este o instituție care coordonează activitatea tuturor consilierilor psihopedagogici 

din județ, iar spațiul în care își desfășoară în prezent activitatea este de 4 camere și este total insuficient 

pentru a asigura condiții decente cadrelor didactice și beneficiarilor. Nu suntem absurzi, nu avem 

pretenția de a finaliza proiectul în acest an, știu că sumele alocate sunt cu mult mai mici decât în anii 

anteriori, dar nedorim să vedem că se vrea, că se face ceva, primul pas măcar, un studiu de fezabilitate, 

o proiectare. 

A doua întrebare: au fost alocați bani în buget pentru dotarea cabinetelor psihopedagogice din 

unitățile de învățământ? Menționez că singura dotare a cabinetelor școlare de asistență psiho-pedagogică 

și a cabinetelor logopedice s-a realizat de către Ministerul Educației prin Inspectoratele Școlare în anul 

2006, odată cu înființarea instituției și a primelor 16 astfel de cabinete. În acest moment o mare parte din 

bunurile aflate în inventarul celor 16 cabinete dotate de minister au fost casate, iar cabinetele înființate 

după anul 2006 nu au beneficiat de nicio dotare cu mobilier, cu tehnologie de calcul și aparatură de 

specialitate, cu teste psihologice și manual de utilizare în varianta clasică și computerizată, cu jocuri și 

alte materiale educaționale. 

De aceea considerăm că este necesară curinderea în strategia de dezvoltare a județului Botoșani 

pentru perioada 2021-2027 a proiectelor de dotare a cabinetelor din structura Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Botoșani atât din fondurile bugetului județean, cât și din accesarea 

finanțărilor nerambursabile.  

A treia întrebare și ultima: găsim bani în acest an pentru stimularea profesorilor care au pregătit 

copiii cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare județene? Întreb acest lucru deoarece 

în 2020 când s-a votat pentru acordarea de stimulente financiare copiilor olimpici nu s-au găsit bani și 

pentru profesori, așa cum prevede Legea nr. 1/2011. 

Noi, Pro România, considerăm că dacă vrem să facem performanță în educație și să promovăm 

valorile județului, nu trebuie să îi uităm pe dascăli. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Pentru școlile speciale noi am depus în ultima perioadă 

un proiect european, pentru ca aceste școli să fie dotate inclusiv cu tablete, table interactive, iar proiectul 

este depus la Ministerul Fondurilor Europene, în acest moment este în evaluare și dacă va fi necesar să 

mai completăm noi cu altceva, din bugetul nostru asigurăm aceste sume.  

Pentru sediu nou pentru CJRAE, așa cum am discutat și la ultima noastră ședință, este printre 

prioritățile noastre maxime această instituție, pentru că acolo vorbim despre copiii cu dizabilități care 

merg și sunt în grija dascălilor de acolo și le mulțumim pe această cale pentru că fac o muncă pe care nu 

știu câți dintre noi din această sală o pot face. Pentru această instituție, am spus la vremea respectivă și o 
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repet și acum, pentru că în inventarul nostru, al județului Botoșani, nu avem un teren disponibil în acest 

moment, teren pe care să construim o clădire nouă și în condițiile în care nu ai terenul, nu poți să vii și 

să supui colegilor un proiect de hotărâre fără acoperire, dacă am fi cuprins sumele, vine Curtea de Conturi 

și impută aceste sume. Însă, am identificat și voi veni în perioada următoare în fața domniilor voastre, o 

clădire, o suprafață de teren care poate fi achiziționată de Consiliul Județean și acolo, dacă prima variantă 

nu se poate, să mutăm această instituție de învățământ.  

Cu privire la stimulentele pentru cadrele didactice, suntem în luna aprilie, noi vom avea și 

rectificare bugetară la jumătatea anului, în funcție de disponibilitățile noastre, vom lua în calcul atunci. 

Oricum, acest lucru se întâmplă de regulă la sfârșitul anului, până în acest moment, eu nu sunt cadru 

didactic, nu știu dacă au fost olimpiade școlare. Deci, până în acest moment nu am avut olimpiade școlare 

ca să spunem că avem de acordat acest stimulent cadrelor didactice. Dar dacă vom fi puși în această 

ecuație, cu toții aici, la masă, luând bugetul și scuturându-l pe toate părțile, putem rezolva și aceste 

solicitări. 

Dacă sunt și alte intervenții? Vă rog, doamna consilier județean. 

 

Doamna Mihaela Hrițcu Lafontain: 

Bună ziua! Este mai mult o întrebare, o clarificare asupra bugetului Direcției Județene de Drumuri 

și Poduri, la alineatul 2.0.0.2, la reparații curente, suma de 7670 de lei. Întrebarea mea era dacă în acești 

bani sunt prinse și cheltuielile de întreținere a Drumului strategic? Pentru că eu știu că se vor demara 

lucrările, dar deocamdată el este impracticabil în faza în care este și voiam să știu, ca informație, dacă 

sunt prinse aceste cheltuieli. Și la punctul 20, ce reprezintă executarea silită a creanțelor bugetare în sumă 

de 7951 de lei? Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean. Gândim la fel, practic ne-ați aruncat mingea la fileu în 

acest moment. Domnule director al Direcției Județene de Drumuri și Poduri, vă rog să îi răspundeți 

doamnei consilier județean. 

 

Domnul Cătălin Gheorghian: 

Bună ziua! Suma de 7951 de lei este suma datorată firmei Bitunova, iar referitor la lucrările de 

întreținere, acolo unde nu se semnează contract pentru modernizare pe drumul strategic, se va interveni 

cu lucrări de întreținere.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Deci în acest moment avem în procedură de achiziție acordul-cadru. 

 

Doamna Mihaela Hrițcu Lafontain: 

Eu vorbeam despre întreținerea lui. Eu știu că există procedură de achiziție, dar lumea nu poate 

circula pe el. 

 

Domnul Cătălin Gheorghian: 

Până la semnarea contractului vom face lucrări de întreținere. După semnarea contractului deja 

intră în sarcina constructorului. 
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Doamna Mihaela Hrițcu Lafontain: 

Asta voiam să știu, dacă se va face o întreținere, pentru că este într-o stare deplorabilă. Eu știu că 

se vor face, se vor finaliza. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Deci noi avem nevoie de bugetul aprobat astăzi ca de aer, ca să spunem așa, în dulcele nostru grai 

moldovenesc. Deci noi astăzi trebuie să adoptăm acest buget pentru că fiecare din instituțiile subordonate 

are câte o situație de acest gen care arde în acest moment. Eu ieri am făcut câteva precizări în conferința 

de presă, am și spus că pe lotul II al Drumului strategic, după finalizarea achiziției, imediat se va interveni 

pe acel tronson de drum, dar avem nevoie ca astăzi să aprobăm bugetul județului astfel încât pe fiecare 

secțiune, indiferent că vorbim despre sănătate, că vorbim despre învățământ, că vorbim despre zona 

copiilor sau a persoanelor adulte cu dizabilități, că vorbim despre infrastructura rutieră a județului, că 

vorbim despre fondurile europene sau proiecte finanțate din fonduri europene, noi trebuie să aprobăm 

acest buget și revin și la ce spuneam anterior: vineri semnăm contractul de lucrări pentru cele două loturi, 

imediat trebuie să dăm suma care a fost asumată în achiziția publică, cei 20%, avans efectiv. Deci, 

rugămintea mea este să aprobăm acest buget și să demonstrăm cu toții că suntem o forță la nivelul 

județului Botoșani. 

Mai mult decât atât, am avut o solicitare din partea Instituției Prefectului prin care ne roagă pe 

noi, consilierii județeni, să ne alăturăm demersului pe care domnia sa l-a făcut către Ministerul de Interne. 

Noi ne desfășurăm activitatea în acest Palat Administrativ, suntem pe un contract de comodat, toată 

lumea își desfășoară activitatea aici și avem nevoie ca noi să venim cu acea cotă-parte la reabilitarea 

acestei clădiri. Înțeleg că dacă noi nu aprobăm astăzi bugetul județului, și această finanțare este pusă în 

pericol pentru că 60% din sumă este asigurată de noi, de Consiliul Județean, iar 40% de către Guvern 

probabil, așa cum a discutat colegul domniilor voastre. 

Deci, practic sunt investiții care nu suportă nicio zi de amânare. 

Mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru?  

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Sunt 16 voturi „pentru”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Avem în acest moment 16 voturi și aș vrea să trag aer în piept și să mai am o intervenție.  

Știți foarte bine, distinși colegi, „abținerea” este de fapt vot „împotrivă”. Deci ceea ce intenționați 

probabil dumneavoastră să faceți este să vă abțineți la acest proiect, crezând că botoșănenii nu vor ști ce 

înseamnă această abținere a dumneavoastră. Am avut o alocuțiune destul de lungă până în acest moment 

și aș vrea să aveți răbdarea necesară să mă mai ascultați câteva minute. 

La începutul mandatului toți din această sală am fost învestiți de votul botoșănenilor, pe 27 

septembrie mai exact, și cu toții, absolut cu toții, indiferent de formațiunea politică, ați anunțat public că 

nu veți precupeți nici un efort pentru a contribui la dezvoltarea județului. Aveți acum ocazia să faceți 

acest lucru. Aveți acum oportunitatea de a da un vot pentru un buget echilibrat, așa cum l-am prezentat 

anterior. În ciuda alocărilor deficitare, bugetul a fost alocat echilibrat pe fiecare secțiune, și pe cea de 

dezvoltare, și pe cea de funcționare. Aveți acum posibilitatea să dați un vot pentru un buget în care, am 
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spus la începutul ședinței, avem un plus pentru partea de dezvoltare față de cea de funcționare. Cred că 

este printre puținele dăți când facem acest lucru. Aș merge mai departe, chiar dacă se zâmbește în sală, 

eu când mă raportez la bugetul județului și la investițiile județului, nu voi zâmbi niciodată pentru că 

privesc sutele de mii de locuitori ai acestui județ și privesc oamenii. Gândiți-vă la oameni când dați acest 

buget, la care probabil vă veți abține, pentru că nu veți avea curajul să votați împotrivă. 

Ați candidat o parte dintre dumneavoastră sub un slogan foarte frumos: „Dezvoltăm România”. 

În numele acestui program votați astăzi, pentru că așa mi se pare corect, și haideți să dezvoltăm județul 

Botoșani și să ducem mai departe proiectele! Domnule consilier Vrajotis, ați avut o postare extrem de 

frumoasă aseară pe Facebook și vorbeați despre Drumul strategic și Doamne ajută, se face drumul! În 

condițiile în care astăzi vă abțineți de la votul bugetului, ce le veți spune tot pe Facebook celor cu care 

ați interacționat? Că nu putem acorda avansul de 20% pentru că astăzi nu ați votat bugetul? Haideți 

oameni buni să fim echilibrați! 

În momentul în care veți vota vă rog să țineți cont de aceste aspecte dar și de faptul că o „abținere” 

sau un vot „împotrivă” va bloca județul din punct de vedere administrativ. Că veți lăsa 19 unități 

subordonate fără bani, că acum, înainte de Săptămâna Mare veți lăsa aproximativ 4000 de salariați fără 

salarii. 

Când veți merge la slujba de Înviere, stimați colegi consilieri județeni, gandiți-vă că prin votul 

dumneavoastră ați lăsat peste 1000 de copii aflați în grija DGASPC Botoșani fără pască și ouă roșii pe 

masă, că ați lăsat peste 500 de bătrâni și botoșăneni cu dizabilități aflați în întreținerea DGASPC fără 

bucatele tradiționale în cea mai mare sărbătoare a creștinătății. 

Cu toții suntem părinți, o parte dintre dumneavoastră chiar bunici, cu toții suntem copiii cuiva, 

iar după vot, vă rog să mergeți acasă și să uitați în ochii celor mici și spuneți-le că i-ați condamnat la un 

Paște fără cea mai mică urmă de bucurie pe cei peste 1000 de copii pe care îi avem în grija noastră și care 

sunt suficient de năpăstuiți de soartă și tânjesc de dorul familiei. 

După vot, distinși consilieri județeni, vă rog să mergeți acasă și să vă uitați în ochii părinților 

domniilor voastre și să le spuneți ce ați făcut astăzi. Spuneți-le că le-ați tăiat și ultima rază de speranță 

celor de care familiile lor nu mai pot avea grijă, iar după vot căutați, stimați consilieri județeni, în 

interiorul dumneavoastră puterea și mergeți și spuneți-le botoșănenilor care v-au votat ce grozăvie ați 

făcut astăzi: că ați preferat un joc politic cu miză zero în detrimentul unei decizii cerebrale care să nu 

pună în pericol dezvoltarea județului. Că ați ascultat, efectiv, un ordin de partid. Spuneți-le și cine a decis 

că așa trebuie să votați, că jocurile politice sunt mai presus decât problemele comunității, decât proiectele 

cu fonduri europene pentru care acum începe lucrul.  

Știu și repet, doamna consilier județean Saucă, nu aș zâmbi niciodată când vorbesc despre copii, 

despre bătrâni, despre adulți și despre investițiile noastre. Sub nicio formă! Știu că vă este greu să o faceți 

dar mergeți, distinși consilieri județeni, în fața unei oglinzi și repetați toate acestea cu voce tare. Vedeți 

dacă reflexia din oglindă este mândră de ceea ce faceți astăzi.  

Printr-o „abținere” sau un vot „împotrivă” nu îi dați șah Doinei Federovici, nu îi dați șah nici 

PSD-ului, ci botoșănenilor, întregului județ, chiar și celor care v-au votat. 

În încheiere, vă rog să meditați asupra modului în care veți vota, distinți consilieri județeni, să 

puneți în balanță ceea ce v-am spus și sper ca rațiunea să primeze intereselor politice minore, să găsim 

împreună înțelepciunea și să votați așa cum ați făcut-o și în comisii, în unanimitate, pentru acest buget 

mic al nostru, cel mai mic buget din ultimii 15 ani, e drept, dar care are ca unic scop să dezvoltăm județul 

Botoșani, așa cum ați promis cu toții în campania electorală. 
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Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați ascultat și permiteți-mi să reiau votul și să vă rog încă o 

dată să nu puneți în pericol proiectele județului. Am avut aici, în această sală, protestatarii din zona de 

sud a județului. Nu ați fi vrut cred, distinși colegi liberali sau de la celelalte partide, să fiți în fața domniilor 

lor, să vă uitați în ochii dumnealor și să le spuneți că faceți tot ceea ce ține de noi să deblocăm acest 

proiect. Iată că astăzi, dacă nu adoptăm bugetul, fix acest lucru îl facem. Haideți, oameni buni să fim 

rsponsabili și să demonstrăm încă o dată în plus că nu ne-au votat degeaba botoșănenii. 

Este opțiunea dumneavoastră de astăzi și sper din tot sufletul să fiți înțelepți și să găsim acea cheie 

poate a succesului care a lipsit în ultimele mandate. am lucrat alături de dumneavoastră toți, de echipa de 

specialiști din Consiliul Județean, în ultimele 5 luni și jumătate, cum poate nu s-a lucrat poate în ultimele 

3 mandate în acest Cosiliu Județean. Haideți să demonstrăm tuturor că se poate face administrație fără 

patimă politică și se pot găsi soluții acolo unde poate că la prima vedere pare că nu există. Ține de noi și 

de un simplu și banal vot, dacă ne dorim într-adevăr să facem lucruri bune și frumoase pentru județul 

Botoșani astăzi, nu cu promisiunea că poate vom găsi o soluție mâine sau poimâine. 

Așadar, vă cer permisiunea și vă rog și voi supune la vot încă o dată proiectul de hotărâre. 

Cine este „pentru”? 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Dacă îmi permiteți, doamna președinte, vreau și eu să mai am o intervenție. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, doamna consilier județean. Ați zâmbit de 6-7 ori până în acest moment. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Da, pentru că cred că ați ajuns la concluzia pe care eu v-am sugerat-o în câteva intervenții pe care 

eu le-am avut, că rolul nostru în Consiliul Județean este să facem administrație și nu politică. Faptul că 

ați avut o astfel de pledoarie, pe care de altfel ați și citit-o, demonstrează că vă așteptați la un astfel de 

vot sau la „abținere”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu, este concluzia discuțiilor dumneavoastră de dimineață, doamna consilier județean și a 

întâlnirilor pe care le-ați avut și a discuțiilor pe care nu ați avut curajul să le faceți în ședința de comisie 

de ieri. În nicio comisie nu s-a pus problema altfel. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Stați un pic, să ne înțelegem. Care discuții de dimineață? Dumneavoastră ne monitorizați nouă 

discuțiile și intervențiile și punctele noastre de vedere? Bun, înțeleg că urmăriți Facebook-ul foarte intens, 

e foarte bine. Hotărâți-vă! De fapt de la noi doriți să vă susținem un buget cu care noi nu suntem de acord. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu este bugetul Doinei Federovici, este bugetul județului Botoșani. Haideți să fim echilibrați. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Nu este bugetul dumneavoastră, de acord. Revin, cred că punctul dumneavoastră de vedere vis-

a-vis de susținerea noastră ar fi trebuit să fie de la început colegial, din punct de vedere al administrației 
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județului și nu politic. Noi am adus niște argumente de ce nu suntem de acord cu acest buget, este dreptul 

nostru de a-l vota sau nu, dar cred că cearta pe care ne-ați aplicat-o dumneavoastră nu a făcut mai mult 

bine, iar retorica în care ați exprimat-o, din păcate nu a fost suficient de convingătoare. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu au fost argumente care să inducă ideea unui vot negativ. Am răsouns și eu și colegii din 

aparatul de specialitate la toate întrebările puse de colegii consilieri județeni și suntem dispuși la aceeași 

transparență de fiecare dată, indiferent de faptul că vorbim despre dezbatere în comisii sau în plenul 

Consiliului Județean. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Doamna președintă, un singur lucru vă spun, este punctul meu personal de vedere, poate îl 

împărtășesc și colegii mei: vă rog frumos să vă hotărâți! Faceți administrație sau politică: Dacă le 

amestecăm, atunci veți primi un răspuns pe măsură. Haideți să facem administrație! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bun. Demonstrați prin votul dumneavoastră că faceți administrație! Cu toții, nu doar eu. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Ar trebui să fiți prima care să faceți lucrul acesta. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Aș vrea să fie ridicate mâinile sus, să vadă toată lumea cum decurge acest vot. 

Cine este împotrivă? Cine se abține: 

 

Proiectul de hotărâre a fost respins. (16 voturi „pentru”; 17 „abțineri”) 

 

Deci cum catalogăm voturile de la abțineri, domnule secretar? Cu voce tare și la microfon. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

„Abținerile” se contabilizează la voturi „împotrivă”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos, domnule secretar. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

 

Mergem mai departe la punctul 11 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar. Nici nu știu dacă 

mai are rost, pentru că vorbim despre proiect de dezvoltare. Mai are rost să continuăm ședința sau o 

oprim aici?  

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 113 din 16.04.2021) 
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Indicatorii propuși sunt cei rezultați din devizul general întocmit la faza „Studiu de fezabilitate”. 

Detalii referitoare la valoarea investiției și lucrările ce urmează a fi executate sunt prezentate în anexele 

la proiectul de hotărâre. 

Vă rog, dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de 

zi la Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati” din str. Marchian nr. 11, municipiul Botoșani". (Proiect 

nr. 112 din 16.04.2021) 

Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului naţional de 

construcţii de interes public sau social, beneficiarul are obligația de predare a amplasamentului către 

Compania Națională de Investiții. În anexa la proiectul de hotărâre a fost individualizat terenul necesar 

realizării lucrărilor. Vorbim despre o investiție pe care ne propunem să o realizăm, are o valoare de peste 

8 milioane de euro. 

Vă rog, dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 de voturi „pentru) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

(Proiect nr. 104 din 14.04.2021) 

Proiectul a fost întocmit ca urmare a solicitării venite din partea Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate, cu mențiunea că persoana care va fi desemnată prin votul nostru de astăzi nu este remunerată 

pentru această activitate. 

Dezbateri? Vă rog, domnule Iliuță. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, sigur că, cred eu, desemnarea unui reprezentant, chiar neremunerat, al 

județului Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ar fi trebuit 

să fie rezultatul unei consultări eventual. Asta nu înseamnă că am avea ceva împotriva doamnei doctor 

Guraliuc, ferească Dumnezeu! Pe care, de altfel, o și stimăm. Dar grupul PNL vrea să facă și el o 

propunere în acest sens, în persoana doamnei Agnes Holca. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Rog aparatul de specialitate să întocmească buletinele 

de vot și până atunci, în vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de 

numărare a voturilor, compusă din trei membri. Vă rog să faceți propuneri. 
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Domnul Dorin Birta: 

Propun ca din partea grupului PSD să facă parte domnul Marian Sergiu. 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Din partea grupului ALDE, domnul Nazare. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Din partea grupului PNL, domnul Vrajotis. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Comisia de numărare a voturilor își va începe imediat activitatea. 

Sunt trei persoane nominalizate. Aș vrea să nu vă ridicați pentru că vrem să mergem mai departe 

cu ordinea de zi, chiar dacă unii dintre dumneavoastră au obosit, să spun așa. Mulțumim frumos. 

 

Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi un buletin 

de vot.  

În cabina de vot, cine este de acord cu persoana pe care dorește să o voteze va lăsa netăiat 

numele acesteia. În cazul în care nu este de acord, va tăia cu o linie numele persoanei pe care nu o 

dorește să ne reprezinte în acest for național. 

După exercitarea votului secret, buletinele se introduc în urnă. La terminarea votului, Comisia 

de numărare va centraliza și va întocmi procesele-verbale privind rezultatul votului. 

Voi ruga comisia să se retragă alături de comisia tehnică a Consiliului Județean și până se 

tipăresc buletinele de vot aș vrea să vă supun atenției punctul 14 de pe ordinea de zi: Aprobarea 

procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 31 martie 2021. 

Ați primit acest document la mapă, dacă sunt obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? 

Dacă nu, supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (33 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt colegi care vor să adreseze interpelări? Vă rog, doamna consilier. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Bună ziua, dragi colegi, stimată doamnă președinte. Ieri s-a primit la Consiliul Județean un 

număr de 6 adrese din partea a 6 transportatori care având un contract cu Consiliul Județean au transportat 

elevi de acasă la școală și invers. Din aceste adrese înțeleg că în perioada septembrie - noiembrie 2020 

serviciile au fost executate, dar transportatorii nu au fost plătiți pentru aceste servicii. Întrebare: există o 

soluție pentru ca acești transportatori să fie plătiți? Și menționez, doamna președinte, că la vârsta pe care 

o am și la experiența pe care o am, vă rog foarte frumos să nu îmi dați lecții de bună-purtare. Nu sunt 

nici la liceu, nu sunt nici la școala generală, sunt un om adult care îmi asum actele pe care le fac și printre 

altele, să știți că eu am avut Paștele, așa încât... Era o glumă.  

Mulțumesc. 
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Doamna Doina Federovici: 

Vă mulțumesc, doamna consilier județean. Am să vă răspund la această întrebare. Nu sunt 

primite doar 6 adrese, sunt primite 23 de adrese, aferente celor 23 de operatori economici care au prestat 

această activitate. Conducerea Consiliului Județean caută și în acest moment soluțiile de deblocare a 

acestei situații privind naveta elevilor, dar acestea țin de Guvernul României care a uitat, în momentul în 

care a plasat această obligație Consiliilor Județene, să asigure și sursa de finanțare. De altfel, Guvernul a 

revenit asupra deciziei și a preluat decontarea cheltuielilor la Ministerul Educației Naționale începând cu 

luna noiembrie a anului trecut. Încă de la începutul lunii octombrie a anului trecut conducerea executivă 

a Consiliului Județean Botoșani a făcut demersuri către Guvern, în speță către Ministerul Finanțelor 

Publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Educației și Cercetării. 

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au redirecționat solicitarea către Ministerul Educației care în 

răspunsul trimis Consiliului Județean Botoșani recunoaște că sursele financiare necesare acoperirii 

compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 

(2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se alocă de 

la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, atenție, repartizate pe județe și 

Municipiul București prin anexele bugetare anuale. Un răspuns similar s-a primit și de la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Aceste răspunsuri au blocat posibilitatea legală a 

Consiliului Județean de a face plăți în contul transportatorilor, din surse proprii, fiind nevoit să aștepte 

aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 care, în anexe, din păcate, nu cuprinde acești bani. 

Parlamentarii PSD de Botoșani au depus amendament la Legea bugetului de stat care a fost respins de 

majoritatea guvernamentală PNL - USR - PLUS - UDMR. În ciuda acestui fapt, Consiliul Județean și 

parlamentarii PSD de Botoșani au continuat demersurile pentru găsirea unei soluții legale privind 

decontarea navetei elevilor, astfel, în data de 7 aprilie deputatul PSD de Botoșani, Alexandra Huțu a făcut 

o interpelare adresată primului-ministru Florin Cîțu în vederea asigurării surselor financiare pentru plata 

acestor facturi restante către toate Consiliile Județene din țară. Așteptăm și noi să vedem ce ne va spune 

Guvernul României la această interpelare.  

De asemenea, am făcut demersuri la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 

pentru a determina Guvernul să găsească o soluție de deblocare a situației care afectează toate județele 

țării, nu doar județul Botoșani. Este o problemă care ține de partea guvernamentală, de colegii 

dumneavoastră de la nivel central, iar soluția legală de decontare a acestor plăți trebuie să vină din această 

zonă, a Guvernului. Pentru că orice plată făcută de Consiliul Județean fără o bază legală este imputabilă, 

ulterior, de Curtea de Conturi. 

Categoric, noi vom continua aceste demersuri și sperăm să se întâmple o minune la nivel central 

și să primim sumele necesare astfel încât acestea să fie direcționate câtre transportatorii din județul 

Botoșani. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președintă, dacă îmi dați și mie voie să intervin. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

În acest moment cei care au efectuat serviciul, prestația în sine, adică transportatorii care au 

transportat elevii în cauză, nu și-au încasat sumele și în acest moment eu văd deblocarea în două moduri: 

primul mod este ca ei să dea în judecată Consiliul Județean cu care au contract și dumneavostră să chemați 

în garanție Guvernul, sau dumneavoastră să dați în judecată Guvernul pentru că de fapt operatorii nu ar 

trebui să sufere. Ei sunt cei care au fost singurii onești în toată povestea asta, în relația asta contractuală. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

În acest moment consiliul județean mai are pe rol un proces cu Guvernul României, respectiv 

procesul prin care am rămas blocați și suntem înregistrați cu arierate la Direcția de Finanțe pentru acea 

plată pe care Ministerul Sănătății a uitat să o facă către Consiliul Județean pentru perioada stării de 

urgență, când cadrele medicale au fost cazate la unitățile hoteliere din municipiul Botoșani și nici până 

la această dată nu am primit sumele și suntem în interiorul acestui proces. 

Deci, probabil aici se va ajunge în perioada următoare. Cert este faptul că transportatorii nu au 

nicio vină, iar pentru cele 45 de zile în care au transportat copiii din localitatea de domiciliu către liceul 

unde își desfășurau activitatea, trebuiau plătiți. Am tras suficiente semnale de alarmă, problema este, deși 

nu îmi place să o spun, este la Guvern. Este la Guvern, nu este la noi, la Consiliul Județean. 

Dacă sunt gata buletinele de vot, rog comisia să intre în activitate. Domnul consilier județean 

Marian Sergiu, domnul consilier Nazare și domnul Vrajotis. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Stimați colegi, începe procedura de vot. 

 

Se prezintă la cabina de vot doamna președinte Federovici Doina Elena. 

Urmează doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. 

Se pregătește domnul Alecsandru Gabriel Augustin. 

O invităm la vot pe doamna Andrei Cristina Andreea. 

Se apropie de cabina de vot domnul Aroșoaie Lucian – Dinu. 

Urmează domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Birta Dorin. 

Urmează doamna consilier județean Breșug Cristina. 

Îl invităm să preia buletinul de vot pe domnul consilier Cornilă Sorin. 

Îl invităm la vot pe domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan. 

Se pregătește domnul consilier județean Deleanu Constantin Dan. 

Îl invităm pe domnul consilier Galan Gabriel. 

Domnul Gavrilaș Doru Costel. 

Se apropie domnul consilier județean Gireadă Ionuț. 

O așteptăm la cabina de vot pe doamna consilier județean Guraliuc Elena Ramona. Vă rog frumos 

să votați, doamnă, atât timp cât nu v-a interzis secretarul județului. Mulțumesc. 

O invităm să preia buletinul de vot pe doamna Holca Agnes Mihaela. 

Urmează doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Secondată de domnul Hrimiuc Liviu. Domnul Hrimiuc Liviu să preia buletinul de vot de la 

domnul Nazare. 

Urmează doamna consilier județean Hrițcu Lafontain Mihaela. 
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Îl invităm la vot pe domnul consilier județean Iliuță Viorel. 

Urmează doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Malancea Radu.  

Se pregătește domnul consilier județean Manolache Ciprian. 

Urmează la vot subsemnatul, Sergiu Marian. 

Se prezintă la vot doamna Marocico Floarea. 

Urmează domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Îl invităm la vot pe domnul Nichiteanu Tiberiu Leonard. 

Se prezintă la cabina de vot domnul consilier județean Olaru Cătălin Cristian. 

Îl invităm să preia buletinul de vot pe domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Votează domnul consilier județean Pintilii Grosu Cristian. 

O invităm la vot pe doamna Saucă Mariana Mirela. Doamna consilier Saucă, vă rog, vă așteptăm. 

Urmează domnul consilier județean Țîmpău Andron. 

Se pregătește doamna consilier județean Vaipan Raluca. 

Și nu în cele din urmă, se pregătește domnul consilier județean Vrajotis Lazăr Claudiu, membru 

al comisiei. 

Doamna președinte, stimați consilieri județeni, votul a luat sfârșit. Comisia va număra voturile, 

se retrage. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, votul secret s-a încheiat cu următorul rezultat:... 

 

Doamna Doina Elena Federovici: 

Rog doamnele și domnii consilieri județeni să revină în sală. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Deci, în urma înregistrării rezultatului votului secret, pentru doamna Guraliuc: voturi „pentru” 

– 17; voturi „împotrivă” – 16. Pentru doamna Holca Agnes Mihaela: voturi „pentru” – 16; voturi 

„împotrivă” – 17. 

 

Doamna Doina Elena Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general. Înțelegem că doamna doctor Ramona Guraliuc, doamna 

consilier județean Ramona Guraliuc, va fi reprezentantul nostru în acest for național.  

Pentru că suntem la finalul ședinței, ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc pentru participare 

și vreau să vă invit pentru mâine la ora 10:00, veți primi și convocarea oficială, pentru o nouă ședință de 

Consiliu Județean, motivat de următorul aspect: conform Legii 273/2006 – Legea privind finanțele locale, 

art. 39 alin. (6) proiectele de buget se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maxim 45 de zile 

de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Mâine expiră cele 45 de zile. Conform 

alin. (7), în caul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut 

la alin. (6), Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora 

de către autoritățile deliberative. În această situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în 

limita celorlalte venituri încasate. Cum nu avem venituri, nu cred că ne permitem să fim într-o asemenea 

ecuație. 
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Vă rog, doamna consilier județean. 

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru vot. Celor care au votat „pentru”, dar și celor care nu 

au votat, eu îi apreciez în continuare la fel. Vreau să vă spun că am o apăsare pe suflet că nu am reușit să 

votăm elementul principal, adică un buget pentru botoșăneni și mi se pare că ar fi corect să nu plece 

nimeni din această sală și să stăm fix la această masă rotundă și să găsim soluții, argumentat pro și contra. 

Pentru că nu este firesc și nu este corect ca niște oameni disciplinați și cu atâta minte să nu reușească să 

treacă peste niște răutăți. Zic răutăți și îmi asum lucrul acesta pentru că și de partea stângă și de partea 

dreaptă se fac tot felul de astfel de răutăți. Atunci, eu cred că ar fi corect un dialog, pentru că dialogul 

rezolvă foarte multe probleme, să reușim să vedem lucrurile real, cum sunt și să argumentăm pro și contra 

și să stabilim din punctul fiecăruia de vedere care este soluția și ce ar trebui să facem ca să nu ne poticnim 

și să nu blocăm acest buget care, practic, reprezintă calea de evoluție. Nu am o experiență foarte mare în 

administrație dar, zic eu, că asta ține de a fi om și a fi responsabil. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos. 

Vă doresc o zi frumoasă tuturor. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  Întocmit, 

  Inspector, 

 Marcel Stelică BEJENARIU  Marilena MIRON 


