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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 21.12.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 294 din 15.12.2022 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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

Stat al României și Imnul Uniunii Europene. 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Distinși colegi, din numărul total de consilieri județeni, respectiv 33, participă la ședința 

noastră de astăzi 28 de colegi. Lipsesc 5 colegi consilieri județeni. (dna Daniela Aramă, dna 

Cristina Breșug, dl Doru-Costel Gavrilaș, dl Cătălin-Cristian Olaru și dl Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

Ședința noastră este constituită statutar. 

 

Dragii noștri, în debutul ședinței vă rog să-mi permiteți să fac un mic anunț. În această 

săptămână s-au transmis către elevii premiați la olimpiadele școlare premiile alocate de Consiliul 

Județean Botoșani. Vorbim de 1.535 de premii, în valoare totală de peste 416 mii de lei.  

În continuare vom omagia din nou excelența, așa cum ne stă nouă bine. De această dată 

vorbim despre  excelența în Științe.  

Casian Niculăesa, elev al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Botoșani, a strălucit la 

Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori desfășurată la Bogotá, Columbia, în perioada 2-

12 decembrie 2022, unde a obținut cel mai important premiu din acest an pentru școala 

botoșăneană.  

În vârstă de numai 15 ani, Casian a obținut medalia de bronz, reînnodând tradiția marilor 

performanțe obținute de elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” la Olimpiadele Internaționale 

de Științe pentru Juniori. În urmă cu șapte ani, vărul său, Ștefan Bălăucă, aducea medalia de argint 

de la faza internațională a acestei prestigioase competiții.  Performanța este una greu de atins, 

pentru că la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori echipele diferitelor țări se duelează în 

cunoștințe și aptitudini la trei materii: biologie, fizică și chimie. Elevii înscriși trebuie să parcurgă 

probe de foc atât la nivel teoretic, cât și experimentale, jurizate de un juriu internațional. Casian a 

strălucit la toate! 

Așadar, în semn de apreciere pentru tot ceea ce face, în numele Consiliului Județean 

Botoșani îi oferim o diplomă de excelență și „Flacăra speranței”, pe care o întreține atât de bine și 

frumos prin rezultatele pe care le-a obținut. Vreau să mai menționez că, în acest an, Casian a obținut 

locul 1 la trei olimpiade județene – ȘTIINȚE, FIZICĂ și INFORMATICĂ – pentru care a fost 

recompensat de Consiliul Județean cu 1.350 de lei.  

Felicitări, Casian! 

Înainte de a-i oferi darurile noastre vreau să vă anunț că domnul Florian Moruz și firma Casa 

Pâinii îi oferă lui Casian Niculăesa un premiu în valoare de 2.000 de lei și bineînțeles, o diplomă de 

excelență. 
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Distinși colegi, performanțele lui Casian nu puteau fi obținute fără sprijinul și îndrumarea 

unor profesori dedicați, motiv pentru care conferim câte o diplomă de apreciere doamnei profesor 

de fizică Cristina Bălăucă, domnului profesor de biologie Orest-Liviu Huţanu și domnului profesor 

de chimie Constantin Gugeanu. Mulțumim din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru pregătirea 

copiilor noștri și în mod deosebit pentru maniera în care ați lucrat cu Casian și ați ajuns la această 

importantă apreciere internațională! Să știți că doar 6 tineri din România au participat la această 

olimpiadă internațională și cu atât mai mult meritul lui Casian trebuie apreciat de comunitatea 

noastră botoșăneană.  

Mulțumiri alese avem și către părinții lui Casian, Sorin Niculăesa, prezent aici în sală, care 

împreună cu soția l-au susținut îndeaproape pentru că pregătirea unui astfel de elev nu este simplă și 

nu se desfășoară doar în municipiul reședință de județ. 

Așadar suntem mândri de tot ceea ce faceți! Sunteți cei mai buni ambasadori ai județului 

Botoșani! 

Casian, aceasta este diploma de excelență din partea noastră, un buchet de flori și 

bineînțeles, această flacără care sper să fie un exemplu și pentru ceilalți tineri din județul Botoșani. 

O diplomă de apreciere pentru doamna profesor Bălăucă și un buchet de flori pentru 

dumneavoastră. 

Aceeași diplomă de apreciere pentru domnul profesor Liviu Huțanu, alături de flori și 

domnule Gugeanu , diploma dumneavoastră. 

Aici avem diploma de excelență din partea domnului Moruzi de la Casa Pâinii și premiul 

oferit de domnia sa. 

Și acum Casian, dacă nu ești foarte emoționat, te rugăm să ne spui câteva cuvinte. 

 

Casian Niculăesa: 

În primul rând vreau să îmi cer scuze pentru că este primul meu discurs pe care îl țin, sper să 

vă placă. Vreau să mulțumesc și eu domnilor profesori fără de care nu aș fi putut face nimic până în 

acest punct! Își merită toate aplauzele. Vreau să vă zic că este foarte frumos în Columbia, seamănă 

extrem de mult cu România la capitolul oameni. Gândiți-vă că cel mai jos punct din Bogota este 

mai înalt decât cel mai înalt punct din România. Și totuși oamenii seamănă foarte mult, am avut un 

ghid ce părea că ar fi fratele meu. Alături de oamenii aceia am reușit să-mi aduc aminte de casă, mai 

ales de Botoșani unde am așteptat foarte mult să mă întorc, mi-a fost foarte, foarte dor. Însă, cu 

ajutorul oamenilor de acolo și cu muzica lor foarte bună, la fel ca a noastră, am putut să-mi aduc 

aminte mereu de voi și vreau să vă mulțumesc mult tuturor, tuturor profesorilor, nu neapărat celor 

care m-au pregătit, ci și celor care m-au susținut, colegilor care m-au tot contactat pentru a-mi aduce 

aminte de casă și să-mi dea speranțe pentru mai departe.  

Vreau să vă urez și dumneavoastră un Crăciun fericit alături de familie și de oameni buni! 

 

Doamna Cristina Bălăucă: 

Felicitări, Casian! Suntem mândri de tine! Felicitări domnilor profesori, felicitări Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” care, așa cum spunea și doamna președinte, din nou este în frunte. Într-

adevăr este foarte multă muncă în ceea ce facem noi dar, dacă o facem cu plăcere, reușim să trecem 

orice bariere. Casian, felicitări și din partea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani! Colegii mei, 

domnii inspectori, sunt printre noi și îți urăm în continuare succes și te asigurăm de întreaga 

susținere a noastră. Într-adevăr, cum spunea și Casian și doamna președinte, sunt multe piedici în 

ceea ce se poate face, aceste pregătiri ale lotului internațional se fac câteodată în mod centralizat la 

București, câteodată nu se realizează acest lucru, dar ținând cont că avem în jurul nostru foarte mulți 
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oameni buni, am fost ajutați și de județul Botoșani și de județul Iași și am reușit să facem această 

performanță. 

Încă o dată felicitări, Casian! Mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, pentru județul 

Botoșani! Succes în continuare și un an cu multe realizări! Și dumneavoastră bineînțeles, un an 

frumos, un an cu realizări, sănătate și tot ce ne dorim! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim pentru prezență și cadrelor didactice de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” 

Botoșani! Mulțumim că ați rămas alături de noi la acest moment festiv! Vă dorim un an cu bucurie, 

cu împliniri și să dea Bunul Dumnezeu să fim sănătoși, dumneavoastră să ne pregătiți copiii la fel 

cum i-ați pregătit până în acest moment și să știți că sunteți obligați de împrejurări ca în anul 2023 

să aveți același nivel de performanță. Mulțumim pentru tot! 

Aici avem trăistuța în care punem faptele bune de pe parcursul anului 2023. 

Casian, mulțumim pentru tot! Mulțumim! 

 

Mulțumim domnilor vicepreședinți pentru că au stat în picioare la această manifestare! Iată 

că locul devine din ce în ce mai neîncăpător. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 29 de 

puncte, din care 26 sunt proiecte de hotărâri. Propun suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte, 

după punctul 23, respectiv: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2023 (Proiect nr. 280 din 15.12.2022); 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor 

legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022 și 

nr. 154 din 27.07.2022 (Proiect nr. 281 din 16.12.2022); 

-  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, 

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

bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 –

15.12.2022 (Proiect nr. 282 din 19.12.2022); 

- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 33 din 28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului 

„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, modificată prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.2017  (Proiect nr. 283 din 19.12.2022). 

Menționez că pentru toate proiectele de hotărâre avem avize favorabile 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. (28 voturi „pentru”) 
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Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru 

serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2023. (Proiect 

nr. 237 din 10.11.2022) 

În conformitate cu prevederile legale, Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani 

poate stabili prețuri sau tarife pentru activitățile pe care le desfășoară, sumele încasate reprezentând 

venituri proprii ale acesteia. Veniturile proprii pot fi utilizate numai pentru finanțarea proiectelor și 

programelor culturale. Propunerile de tarife pentru serviciile ce urmează a fi prestate în 2023 v-au 

fost prezentate în anexa la proiectul de hotărâre. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de 

Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 2023. 

(Proiect nr. 238 din 10.11.2022) 

Potrivit prevederilor legale, finanțarea instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează 

din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul autorității publice în 

subordinea căreia funcționează, precum și din alte surse. Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” 

Ioan Cobâlă a transmis spre aprobare Consiliului Județean Botoșani propunerile de tarife pentru 

anul 2023, propuneri care se regăsesc în anexa proiectului de hotărâre și pe care l-ați avut la mapă. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru 

serviciile prestate de Memorialul Ipotești– Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru 

anul 2023. (Proiect nr. 239 din 10.11.2022) 

Tarifele propuse de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” au 

fost stabilite în conformitate cu prevederile legale  privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 

instituțiilor publice de cultură, finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, aceste 

tarife fiind necesare pentru completarea finanțării instituției.  

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 

serviciile prestate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani, pentru anul 2023. (Proiect nr. 240 din 10.11.2022) 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale este organizat ca 

instituție publică de cultură finanțată din venituri proprii și subvenții acordate din bugetul local. În 

aplicarea sarcinilor care îi revin, Centrul de Creație propune un plan de venituri proprii pentru 2023, 

prezentat în anexa la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de 

Muzeul Județean Botoșani, pentru serviciile prestate, în anul 2023. (Proiect nr. 241 din 10.11.2022) 

Activitatea muzeelor și a colecțiilor de drept public se finanțează din venituri proprii și din 

subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Veniturile proprii provin din 

tarifele pentru serviciile oferite de muzee și colecții publice, din donații și sponsorizări, din alte 

activități specifice, acestea fiind gestionate în regim extrabugetar, conform dispozițiilor legale în 

vigoare. 

Muzeul Județean Botoșani a transmis spre aprobare propunerile de tarife practicate pe anul 

2023, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru 

drumurile publice administrate de către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, pentru 

anul 2023. (Proiect nr. 242 din 10.11.2022). 

Prin prezentul proiect se propune aprobarea tarifelor pentru transporturile rutiere efectuate 

pe drumurile de interes județean cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă 

admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc anumite limite, 

precum și aprobarea tarifelor pentru utilizarea și accesul în zona drumurilor și excepțiile de la plata 

acestora. Tarifele propuse de Direcția Județeană de Drumuri și Poduri pentru 2023 sunt prezentate 

în anexele la proiectul de hotărâre, cu mențiunea că acestea se mențin la nivelul anului 2022. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social 

Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Complexului 

de servicii sociale Botoșani. (Proiect nr. 258 din 07.12.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.156/27.07.2022 a fost înființat în structura 

Complexului de servicii sociale Botoșani – serviciul social Centrul de Tranzit, urmare a încheierii 

Convenției de asociere între Fundația „Hope and Homes for Children” România, Consiliul Județean 

și DGASPC Botoșani. Convenția de asociere a vizat înființarea unui Centru de tranzit pentru tinerii 

ce părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani. Prin prezentul proiect se propune 

înființarea serviciului social Casa de tip familial pentru tranzit Botoșani în structura Complexului 

de servicii sociale Botoșani, motivat de faptul că, în urma unei modificări legislative, centrul de 

tranzit nu mai este prevăzut de Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului ca 

serviciu de tip rezidențial.  

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. (28 voturi „pentru”) 
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

(Proiect nr. 267 din 12.12.2022) 

Prin proiect sunt propuse unele modificări ale structurii organizatorice în vederea 

eficientizării activității instituției din perspectiva creșterii capacității de a realiza atribuțiile 

prevăzute de legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale. În urma modificărilor propuse, 

numărul total de funcții/posturi în structura instituției rămâne același. Proiectul organigramei și a 

statului de funcții include și modificările contractelor individuale de munca/raporturilor de serviciu 

(acordare tranșă de vechime superioară, modificare loc munca/felul muncii/drepturi salariale) de 

care au beneficiat salariații instituției de la aprobarea ultimului Stat de Funcții/Personal. O 

prezentare completă a modificărilor este cuprinsă în Raportul de specialitate. 

Precizăm că a fost obținut avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale serviciului social cu cazare „Casa de Tip Familial pentru Tranzit 

Botoșani” și serviciului social furnizat la domiciliu „Asistenți maternali profesioniști” din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 264 din 

09.12.2022) 

Având în vedere modificările intervenite în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, ca urmare a înființării serviciului social cu cazare „Casa de 

tip familial pentru Tranzit Botoșani” și ca urmare a modificărilor suferite de unele servicii sociale, 

se propune aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a celor două servicii menționate 

în proiectul de hotărâre. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 30.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul 

„Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7. (Proiect 

nr. 262 din 09.12.2022) 

Având în vedere că în urma licitației publice din data de 05.12.2022 spațiul aprobat pentru 

închiriere nu a fost adjudecat din cauza faptului că singura ofertă depusă nu a îndeplinit condițiile 

de calificare, propun prelungirea Contractului de închiriere, prin act adițional, până la încheierea 

unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni de la data primei hotărâri. 

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. (28 voturi „pentru”) 
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Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune 

Local în domeniul drogurilor al județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei Naționale în 

domeniul drogurilor 2022 – 2026. (Proiect nr. 263 din 09.12.2022) 

Problematica consumului de droguri reprezintă în permanență una din temele dominante 

ale vieții sociale din România, iar autoritățile publice centrale și locale au o abordare comună pentru 

a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății, stabilitate și securitate socială.  

Guvernul a aprobat Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026, precum și Planul 

de Acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026. 

Autoritățile administrației publice locale au un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor specifice 

domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională. Prin urmare, Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani a solicitat sprijinul Consiliului Județean Botoșani, în 

vederea adoptării Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor a Județului Botoșani 2022-

2026. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

Muzeului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 

27.06.2022. (Proiect nr. 268 din 13.12.2022) 

Modificările propuse se referă la promovări în grade/trepte superioare față de cele deținute 

anterior și avansări în gradații superioare a unor salariați, corespunzătoare tranșelor de vechime în 

muncă, în conformitate cu prevederile legii salarizării, precum și la transformarea unui post vacant, 

dând astfel posibilitatea prezentării la concurs a unui număr mult mai mare de candidați în vederea 

unei selecții mult mai eficiente. 

Precizez că numărul de posturi aprobat se menține neschimbat, respectiv 55,5 posturi, cu 

încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 

Activului nr.1 Botoșani compus din bunul imobil monument istoric „Uzină electrică” (teren în 

suprafață totală de 1.356,00 mp, clădire în suprafață construită de 850,00 mp) situat în Calea 

Națională nr. 36, mun. Botoșani, jud. Botoșani și bunuri mobile aferente imobilului. (Proiect nr. 269 

din 13.12.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.146/18.07.2022 s-a aprobat exercitarea 

dreptului de preempțiune de către UAT - Județul Botoșani asupra imobilului monument istoric „Uzină 

electrică”, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 163/09.08.2022 s-a aprobat valoarea 

de piață pentru acest imobil în suma totală de 1.453.000 lei.  

În baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani s-a constituit comisia de 

negociere. La ședința de lucru a comisiei a fost prezentat antecontractul de vânzare-cumpărare a 

imobilului „Uzina electrică” (teren în suprafață totală de 1.356,00 mp, clădire în suprafață construită 

de 850,00 mp) situat în Calea Națională nr.36 și bunuri mobile aferente imobilului, și s-a încheiat 

procesul-verbal de negociere în vederea continuării procedurii de achiziționare a acestuia. În urma 
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negocierilor s-a stabilit prețul de vânzare-cumpărare de 1.432.300 lei. Prețul bunului menționat mai 

sus va fi plătit vânzătorului integral în termen de 30 zile de la data notificării transmise de lichidatorul 

judiciar. Dreptul de proprietate asupra imobilului va fi transferat către cumpărător la data semnării 

contractului de vânzare-cumpărare. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare în 

formă autentică, întocmire certificat performanță energetică (după caz), înscriere în cartea funciară, 

precum și orice alte cheltuieli legate de transferul proprietății, vor fi în sarcina cumpărătorului. După 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare bunul imobil monument istoric „Uzină electrică” va fi 

inclus în domeniul public al Județului Botoșani. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Țin să vă mulțumesc încă o dată! 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 

170.384,08 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean pe 

anul 2022 și alocarea acesteia comunei Coșula, județul Botoșani. (Proiect nr. 270 din 13.12.2022) 

În conformitate cu prevederile legii finanțelor publice locale în bugetele locale se înscrie 

fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean care se utilizează la propunerea ordonatorilor 

principali de credite, pe bază de hotărâri ale Consiliului Județean, pentru finanțarea unor cheltuieli 

urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor 

calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare unităților administrativ-teritoriale în 

situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități. În bugetul propriu 

județean pentru 2022 a fost constituit un fond de rezervă bugetară în cuantum de 300.000 lei.  

Primarul comunei Coșula a solicitat prin adresă acordarea sumei de 170.384,08 lei din 

fondul de rezervă, pentru achitarea obligațiilor Primăriei comunei Coșula către Ministerul 

Dezvoltării, reprezentând returnare prefinanțare acordată pentru implementarea proiectului 

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Coșula, județul Botoșani”, 

conform notificării nr. 97548/22.05.2022, întrucât unitatea administrativ-teritorială nu dispune de 

fonduri pentru plata acesteia.  

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus propun angajarea sumei de 

170.384,08 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Botoșani pe 

2022 și alocarea acesteia comunei Coșula.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am citit acest proiect de hotărâre numai că nu înțeleg pentru ce s-a primit corecția financiară 

de 25%. Adică nu scrie nicăieri pentru ce este dată această corecție. Poate știe cineva să ne spună. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Veți primi la mapă notificarea primită de la Ministerul Dezvoltării. Mulțumesc! 

Dacă sunt alte intervenții? 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. (28 voturi „pentru”) 
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Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării 

concediului de odihnă restant, aferent anului 2022 de către persoanele cu funcții de demnitate 

publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2023. (Proiect nr. 271 din 

14.12.2022) 

Proiectul de hotărâre l-ați avut la mapă. 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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul 

Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (Fondul IID) în 2023, pentru proiectul „Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Botoșani”. (Proiect nr. 272 din 14.12.2022) 

Consiliul Județean aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune care se finanțează din Fondul IID pentru anul următor până la data de 31.12.2022. 

Proiectul de hotărâre a fost la mapa dumneavoastră. Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Depozitul de la Stăuceni este o adevărată bombă ecologică și trebuie făcute aceste investiții, 

suntem obligați să le facem. Acum eu nu am înțeles foarte clar, noi acum dispunem în acest fond IID 

de o sumă de bani, să spunem 5,9 milioane de euro sau 5,2 milioane, nu mai rețin exact. 5,2 milioane. 

Mai avem de încasat în decembrie și pe parcursul anului 2023 ajungem 6,117 milioane. Planul acesta 

de investiții este făcut plecând de la suma care se adună, 6,117 milioane, și se împarte cumva 

aleatoriu, eu nu am înțeles care este logica. Cu o singură excepție, este un deviz al unui proiectant, 

restul sunt niște sume care nu înțeleg cum s-au alocat. Și reprezintă sume estimate maxime. Problema 

pe care o văd eu aici este că la stadiul la care suntem noi acum, am văzut doar undeva un început de 

DALI și un deviz de proiectant, după părerea mea, nu cred că vom realiza acest plan în 2023. Nu că 

vreau să fiu pesimist, dar nu cred. Pentru că o să urmeze licitații și așa mai departe. Eu mi-aș dori 

foarte tare să se întâmple acest lucru, dar nu cred. Noi vom vota „pentru” bineînțeles, pentru că vrem 

să evităm, prin măsurile de investiții luate, o catastrofă ecologică în zonă, dar repet, proiectul acesta 

de hotărâre nu m-a convins pe mine personal. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Cu mențiunea că la depozitul de la Stăuceni nu va fi 

nicio catastrofă ecologică, poate în alte județe din țară. Și îl voi ruga pe domnul vicepreședinte să 

prezinte pe scurt investițiile care vor fi realizate acolo. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Mă simt nevoit să intervin. Legat de subiectul pe care l-a 

menționat domnul consilier, vreau să vă spun că nouă ne era foarte greu să dăm întreaga sumă pentru 

a urgenta intervenția de la Stăuceni. Soluțiile prezentate în primă fază pentru consolidarea acestui dig 

de la Stăuceni au fost doar cu piloți, suma finală care a reieșit în urma prezentării proiectantului a 

ajuns la 5 milioane fără TVA, 5,3 milioane fără TVA, cam așa ceva. Vă dați seama că era foarte 

simplu să dăm drumul la documentație în CTE, era ridicată la licitație pentru proiectare și cheltuiam 

toată suma. Împreună cu colegii de la ADI Ecoproces, Direcția de Servicii Publice și cu colegii de la 

Direcția Investiții – Achiziții am avut nenumărate întâlniri cu proiectantul pentru a găsi soluții. În 

sfârșit s-a ajuns la această soluție de terasare, o soluție mai ieftină și, din câte am discutat cu unii 
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specialiști, mai bună. Acum, eu nu sunt specialist în domeniu ca să îmi dau cu părerea, dar înțeleg că 

această variantă ar fi mai utilă și pentru noi pentru că am redus la jumătate costurile pentru 

consolidarea acestui dig. Referitor la catastrofa ecologică, nu va exista, nu există surplus de levigat în 

depozit, digul nu s-a mai deplasat absolut deloc, sau s-a deplasat foarte puțin de când au fost 

prezentate în mod eronat unele date în media. Știm prea bine, s-a deplasat și Garda de Mediu și 

Agenția Națională și au constatat că într-adevăr, am avut dreptate, drept pentru care depozitul va 

funcționa în continuare fără probleme. Nu aveam cum să dăm pentru consolidarea unui dig valoarea 

construirii unei alte celule, a altui depozit. Pe noi ne-a costat acest depozit, cu tot cu dotări, cu tot ceea 

ce este la depozit în momentul de față, cu mașini de transport deșeuri și utilajele din depozit, 

aproximativ 11 milioane de euro. Nu puteam să dăm jumătate doar pe depozit. Așa construim alt 

depozit. Sper ca ceea ce v-am prezentat să fie și util. Restul investițiilor sunt în UAT-uri, inclusiv 

municipiul Botoșani, investiții utile și în UAT-urile care vor trece de la colectarea din poartă în poartă. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule vicepreședinte! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Îmi permiteți, vă rog? N-aș vrea ca ceea ce am spus să rămână interpretat. Nu am spus că 

este o catastrofă ecologică. Am spus că trebuie făcute investiții, este obligația noastră de a face 

investiții ca să prevenim o eventuală catastrofă ecologică. Și am făcut observația că adunăm până la 

finalul lui 2023 cei 6,1 milioane de euro pe care, cel puțin în proiectul de hotărâre, ne-am propus să îi 

cheltuim pe toți cu niște estimări care după părerea mea nu sunt ok. Dacă dumneavoastră, domnule 

vicepreședinte, îmi spuneți acum că de fapt valoarea nu este 6,1 milioane, este 5 milioane, asta nu 

scrie în proiect.  

 

Domnul Dorin Birta: 

Valoarea investițiilor la consolidarea de la Stăuceni. Eu am făcut referire, punctual, la acea 

valoare. Dacă dădeam toți banii din fondul IID pentru acea consolidare, mai era doar un singur punct 

la capitolul investiții: consolidare dig Stăuceni. Și era foarte simplu, acea valoare o avem de la 

începutul anului, dar s-a căutat o soluție mai ieftină și la fel de bună, sau poate mai bună, pentru a nu 

cheltui banul public necorespunzător și pentru a mai face și alte investiții. Era foarte simplu să 

angajăm fondul IID pentru această investiție.  

 

Doamna Doina Federovici: 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Cu mențiunea că în anexa la proiectul de hotărâre se găsesc toate investițiile care vor fi 

realizate pe parcursul anului 2023 din acest fond.  

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente 

financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitalului. (Proiect nr. 273 din 14.12.2022) 

Conform prevederilor art.199 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății „Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de 
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specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita 

a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților 

administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.” 

Având în vedere aceste prevederi legale, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani a solicitat aprobarea acordării de stimulente financiare, suportate din venituri proprii ale 

spitalului, în limita unui buget aprobat și a unui regulament privind acordarea sumelor reprezentând 

stimulente financiare cu scopul motivării personalului de specialitate. Suma brută este de 74.000 de 

lei, în medie câte 3.000 de lei/persoană brut, aproximativ 2.000 de lei net 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Următoarele trei proiecte de hotărâre privesc drumurile județene. Începem cu primul. 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 

29 C – Talpa, km 0+000-7+009, Județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”. (Proiect nr. 274 din 14.12.2022) 

Urmare elaborării Proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor și solicitării autorizației de 

construire, în conformitate cu prevederile legale, se actualizează Devizul General pentru obiectivul 

de investiții. Propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

menționat mai sus, este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de 

execuția acestora în raport cu prețurile reale ale pieței (manopera, transport, materii prime) la 

nivelul lunii decembrie 2022. 

Astfel, pornind de la valoarea totală a investiției de 26.691.216,44 lei, inclusiv TVA, 

aprobată la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după elaborarea Proiectului 

tehnic a rezultat o valoare totală de 26.828.423,70 lei cu TVA. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – 

Viișoara, km 1+010-7+000, Județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”. (Proiect nr. 275 din 14.12.2022) 

La fel ca la proiectul precedent, se impune actualizarea Devizul General pentru obiectivul 

de investiții menționat, ca urmare a elaborării Proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor și 

solicitării autorizației de construire. Pornind de la valoarea totală a investiției de 23.527.117,08 lei, 

inclusiv TVA, aprobată la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după elaborarea 

Proiectului tehnic a rezultat o valoare totală de 23.892.501,29 lei cu TVA. 

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. (28 voturi „pentru”) 
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. 

Cantemir – DN 24, km 2+100-9+910, Județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”. (Proiect nr. 276 din 14.12.2022) 

Pentru aceleași considerente expuse la ultimele două proiecte, este necesară actualizarea 

Devizului General. Față de valoarea totală a investiției de 41.586.232,60 lei, inclusiv TVA, aprobată 

la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după elaborarea Proiectului tehnic a 

rezultat o valoare totală de 49.849.374,31 lei cu TVA 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

O întrebare. Celelalte două proiecte au creșteri rezonabile, de 1 – 1,5%. Acesta are o creștere 

de 20%. S-a schimbat ceva din condițiile inițiale? Adică față de studiul de fezabilitate, față de 

estimarea inițială, așa de drastic? S-a schimbat soluția tehnică? 20% este mult așa dintr-odată.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu s-a schimbat. Este soluția proiectanților pe care au pus-o pe masă în urma proiectului 

tehnic. Acest tronson de drum are lungimea cea mai mare dintre cele finanțate prin „Anghel Saligny”, 

pe acest tronson de drum sunt mai multe poduri și podețe, dacă ar fi să le comparăm cu celelalte două 

sectoare, și analiza s-a făcut și în funcție de lucrările care vor fi realizate pe acest tronson de drum 

județean. Mulțumesc! 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 70 din 28.03.2022. (Proiect nr. 277 din 14.12.2022) 

Prin urmare, propun transformarea a două posturi în care funcționarii publici sunt încadrați 

într-unul de nivel imediat superior, ca urmare a promovării. Alte modificări în statul de funcții pe 

care le propun se referă avansări în gradații superioare a unor salariați corespunzătoare tranșelor de 

vechime în muncă, în conformitate cu prevederile legii salarizării. Numărul de posturi aprobat se 

menține neschimbat, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2022. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții 

a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 143 din 30.06.2021. (Proiect nr. 278 din 14.12.2022) 

Modificările propuse se referă la promovări în grade/trepte superioare față de cele deținute 

anterior și avansări în gradații superioare a unor salariați, corespunzătoare tranșelor de vechime în 

muncă, în conformitate cu prevederile legii salarizării, precum și la transformarea unui post vacant. 

Precizez că numărul de posturi aprobat se menține neschimbat, respectiv 38 posturi, cu încadrarea 

în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru  2022. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 23 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 și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022. 

(Proiect nr. 279 din 14.12.2022) 

Față de forma proiectului transmisă la mapă sunt câteva corecturi la Anexele 6 și 7, la 

Capitolul 60.02.02 care privește Centrul Militar, în sensul modificării unor cantități și valori unitare, 

fără a afecta suma totală alocată acestei instituții. Prin proiect se propune bugetarea sumei de 

1.432,30 mii lei aferentă achiziției imobilului monument istoric „Uzina electrică”, precum și a 

sumei de 15,00 mii lei pentru achitarea tuturor cheltuielilor necesare pentru realizarea vânzării. De 

asemenea se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Memorialului Ipotești – 

Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” cu suma de 23,00 mii lei, ca urmare a depășirii 

veniturilor proprii estimate pe anul 2022, precum și efectuarea de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții aprobat pentru 2022. 

Modificările propuse sunt evidențiate în anexele la proiectul de hotărâre. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 24 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023. (Proiect nr. 280 din 15.12.2022) 

Potrivit prevederilor cuprinse în Codul Fiscal, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 

evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale 

consiliilor județene, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 

Agriculturii. De asemenea, în vederea stabilirii nivelul minim al prețului concesiunii/închirierii 

pajiștilor, prețul mediu al ierbii se stabilește prin hotărârile consiliilor județene.  

În acest sens, Direcția pentru Agricultură Botoșani a transmis propunerile privind prețurile 

medii ale produselor agricole pentru anul 2023, pe care le-ați regăsit în proiectul de hotărâre. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 25 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului 

„Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

«Mavromati» Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului 

Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022 și nr. 154 din 27.07.2022. (Proiect nr. 281 din 16.12.2022) 

Prin urmare, autoritatea Contractantă a lansat procedurile de licitație desfășurate în perioada 

04.08.2020 – 01.09.2022, pentru atribuirea contractului de furnizare, dar Loturile „Echipamente 

electrice și electronice” și „Teste psihologice, psihometrice pentru copii” nu au fost atribuite, motivat 

de lipsa de ofertanți ori de faptul că nu s-a depus nicio ofertă admisibilă. Pentru Lotul „Teste 

psihologice, psihometrice pentru copii” a fost depusă o singură ofertă, declarată inadmisibilă, întrucât 
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prețul ofertat a depășit valoarea estimată aprobată, lotul fiind astfel neatribuit, iar pentru Lotul 

„Echipamente electrice și electronice” au fost depuse numai oferte neconforme, lotul fiind astfel 

neatribuit.  

În vederea reluării procedurii de licitație se propune majorarea valorii estimate a achiziției, 

cu suma de 17.116,75 lei fără TVA (la care se adaugă TVA în valoare de 3.252,18 lei).  

Dacă sunt intervenții?  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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 26 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01-15.12.2022. (Proiect nr. 282 din 

19.12.2022). 

Distinși consilieri județeni, conform prevederilor articolului 49, alin. 12 din Legea 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „în lunile aprilie, iulie, 

octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel mai târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, 

ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică execuția bugetelor 

întocmite pe cele două secțiuni. Și practic, asta facem noi astăzi. 

Din analiza contului de execuție se poate observa că, în acest an, deși a fost unul foarte dificil 

și cu foarte multe provocări, execuția este una foarte bună. Făcând strict referire la contul de execuție 

la Secțiunea de Dezvoltare, care înseamnă de fapt investițiile pe care le facem în județ, în acest an am 

atras aproximativ 58 de milioane de euro, din care 33 de milioane de euro, adică aproximativ 60% din 

venituri, o reprezintă fondurile europene. Este o performanță pentru administrația pe care o conduc. 

Vorbim de cifre aproape duble față de anul trecut. Este un ritm de creștere susținut, pe care vom 

încerca să-l avem și în continuare, pentru că doar așa, după cum am spus în repetate rânduri, vom 

reuși să recuperăm decalajul față de celelalte regiuni ale țării.  

Sunt dezbateri?  Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Da, față de anul trecut, rezultatele sunt clar mai bune, dar sunt sub cifrele bugetate. Cel puțin 

pe secțiunea de dezvoltare. Și sunt câteva capitole - învățământul, sănătatea – care din păcate, sunt sub 

50%, chiar sub 30%. Bineînțeles că dacă ne comparăm cu administrațiile județene precedente, sigur 

este indiscutabil că până în prezent actuala administrație are rezultate mai bune, are mai multe 

realizări. Dar repet, comparația se face cu bugetul, respectiv Realizat vs. Prognozat și la aprobarea 

bugetului pe anul 2022 noi am votat bugetul județului, adică ceea ce trebuia cheltuit în 2022, din 

păcate realizările sunt sub aceste cifre. Motiv pentru care grupul PNL se va abține de la a vota contul 

de execuție bugetară, cu precizarea că dacă în perioada 16-31 decembrie se vor întâmpla lucruri 

deosebite, sigur că avem timp să votăm contul de execuție pentru tot anul 2022 în prima parte a lui 

2023, așa cum spune legea. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Dați-mi voie să fac și eu câteva considerații. 

Execuția noastră bugetară este una de top. Și o spun în cunoștință de cauză, poate fi 

verificată pe cifrele pe care le-ați avut la mapă. În acest an, suntem printre cele mai performante 

consilii județene din țară. De-a lungul anului, la contul de execuție, v-am tot prezentat comparații cu 
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alte CJ-uri din țară, comparații care se mențin și la acest sfârșit de an. Nu am să mai înșir județele 

dezvoltate care au atras mult mai puține venituri decât noi la Secțiunea Dezvoltare, ci voi face doar o 

simplă comparație. Consiliul Județean Botoșani a avut atrase fonduri de două ori mai mult decât 

Consiliul Județean Suceava, iar dacă ne comparăm la capitolul fondurile europene atrase, proporția 

este mult mai mare, adică de 1 la 10 în favoarea noastră.  

Și încă o precizare. Consiliul Județean Botoșani are trimisă la Autoritatea de Management 

din Ministerul Dezvoltării, prin mecanismul Cererilor de plată, o factură de aproximativ 40 de 

milioane de lei, pentru care, dacă se vor face virările de fonduri până la finele anului, vom vorbi de un 

grad al execuției bugetare, la capitolul Dezvoltare, ce va depăși 90%. 

Așadar, eu îi felicit pe toți angajații Consiliului Județean, pe domnii și pe doamnele directori 

care au lucrat îndeaproape pe aceste proiecte, și mă refer aici la Direcția de Buget, la Direcția de 

Dezvoltare – Promovare, Direcția de Investiții și în egală măsură la Direcțiile Juridică și de 

Patrimoniu și nu în ultimul rând, la Direcția de Servicii Publice. Este o muncă titanică în spatele 

acestor cifre care pot părea reci și seci la o primă vedere, dar munca de peste an se reflectă în aceste 

cifre și în comparabilitatea cu celelalte județe. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Scuzați-mă! Eu voiam să zic o chestiune. Lucrul acesta se repetă, poate e bine să fiu puțin 

mai specific, mai explicit. Nu cred că e corect să facem comparație cu alte județe, pentru că alte 

județe, poate cea mai mare parte din acestea, au făcut investiții la timp și când trebuia, în 

administrațiile precedente. Ceea ce nu s-a întâmplat la Botoșani în mandatele precedente. Am spus-o 

că se întâmplă acum, ok. Dacă această factură de 40 de milioane va fi plătită, veți depăși 90% grad de 

execuție bugetară. Așa cum am afirmat la finalul intervenției precedente, până pe 31 mai vom vota, 

alături de dumneavoastră, contul de execuție bugetară pentru 2022. Deocamdată, privind cifrele seci, 

cum spuneți dumneavoastră, nu putem să o facem pentru că sunt multe lucruri de completat. Dacă 

vreți, intru în detalii, dar cred că nu este cazul. Nu vreau să stric festivismul acestei zile. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Eu rămân la ceea ce am menționat anterior, avem o execuție bugetară de top și este foarte 

multă muncă și ore peste program în spatele acestei execuții bugetare. Să ne dea Bunul Dumnezeu să 

fim sănătoși și la anul, să atragem cât mai multe fonduri pentru județul Botoșani! Credeți-mă, 

comparabilitatea trebuie să fie cu celelalte județe, din mai multe considerente, inclusiv din punct de 

vedere economic. Vă rog, domnule consilier! 

 

Domnul Marian Sergiu: 

Bună ziua, stimați colegi! Nu sunt economist, eu am să vă spun lucrurile simple. Progresul în 

bani este la județul Botoșani. Acesta este un progres, domnule consilier. Poate pe dumneavoastră vă 

nemulțumește maniera de conducere a executivului. Văd zâmbet în sală. Într-adevăr, aveți dreptate, 4 

ani județul Botoșani a stat, de fapt 8 ani de zile, Județul Botoșani a stagnat în dezvoltare. A venit un 

președinte la Consiliul Județean, ales direct cu largă majoritate de voturi, cu o majoritate simplă în 

Consiliul Județean, care a pus lucrurile la treabă. A urnit un mecanism administrativ, nu un S.R.L. 

Faceți diferența dintre un mecanism administrativ și un S.R.L. în care cineva conduce, decide și 

merge mai departe. Aici este un mecanism, dumneavoastră nu înțelegeți acest lucru pentru că v-ați dat 

demisia de multe ori din multe aparate administrative, v-ați retras. Drept dovadă, așa ați făcut și aici, 

când ați fost la Nova Apaserv, ați dorit binele Nova Apaserv, dar nu ați luat parte la acel bun mers al 

societății. Deci, ca să stăm să băgăm bățul prin gard și să criticăm, „că noi nu putem vota”, ei uite că o 

să votăm noi, domnule consilier. O să votăm cu cifrele realiste, care sunt aici, în județul Botoșani. 
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Poate dumneavoastră ca economist vă place mai mult scăderea. Mi îmi place adunarea. Poate 

dumneavoastră vă place împărțirea, mie îmi place înmulțirea. Așa am fost învățat. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (10 „abțineri”; 18 voturi „pentru”) 

 

Cu 10 „abțineri” ale grupului consilierilor județeni PNL și 18 voturi „pentru”, proiectul de 

hotărâre a fost aprobat și mergem mai departe. 

 

Punctul 27 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 privind 

aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Botoșani, prin 

Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Iași, prin Consiliul Județean 

Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: 

Botoșani - Iași”, modificată prin  Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.2017 . 

(Proiect nr. 283 din 19.12.2022) 

Consiliul Județean Botoșani a solicitat ADR Nord-Est întocmirea Actului Adițional nr. 4 la 

Contractul de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, justificată de necesitatea corelării bugetului 

proiectului cu Proiectul tehnic și Devizul General reactualizat, a finalizării activităților prevăzute în 

proiect, îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor asumați. În acest context, ADR a solicitat Acordul 

de parteneriat actualizat în corelare cu bugetul propus și hotărârile de aprobare  ale acestuia. Drept 

urmare, se propune modificarea articolului 3 aliniatele (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2017 pentru actualizarea Acordului de parteneriat. 

Un proiect de hotărâre similar va fi emis și de către Consiliul Județean Iași. 

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. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 28 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților 

Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Mavromati Botoșani. (Proiect nr. 265 din 12.12.2022) 

Potrivit unei recente modificări legislative, din consiliul de administrație al Spitalului 

Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani vor face parte trei reprezentanți numiți de Consiliul 

Județean Botoșani, din care unul trebuie să fie de profesie economist, față de doi reprezentanți, cum 

era reglementarea anterioară. De asemenea, este necesară desemnarea membrilor supleanți în 

consiliul de administrație. 

Față de cele prezentate, propun desemnarea persoanelor nominalizate în proiectul de 

hotărâre, funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, 

care sunt absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență și care au, la data numirii, 

cel puțin 5 ani de experiență profesională într-unul din următoarele domenii, prevăzute de lege: 

medicină, farmacie, drept, economie, științe inginerești sau management, pentru a face parte din 

consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. Propun: 

 (a) membri titulari: 

- doamna Florica Strungariu – șef serviciu - Direcția Buget-Finanțe - economist;  
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- doamna Antonela Pătrașcu – director executiv - Direcția Investiții și Achiziții Publice; 

- doamna Ioana Florea – consilier achiziții publice - Direcția Investiții și Achiziții. 

 b) membri supleanți:  

- doamna Claudia Florentina Tanasă – consilier - Direcția Buget-Finanțe – economist; 

- doamna Lăcrămioara Dăscălescu – consilier achiziții publice - Direcția Investiții și 

Achiziții Publice – economist;  

- domnul Costel-Cătălin Lupașcu – consilier - Direcția Buget-Finanțe – economist.) 

 

Deocamdată nu votăm, voi prezenta și celelalte două proiecte și apoi vom avea un vot secret 

și apoi votul final. 

 

Punctul 29 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților 

Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administrație al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga. 

(Proiect nr. 266 din 12.12.2022) 

În mod similar, pentru motivele expuse la precedentul proiect, propun desemnarea 

persoanelor nominalizate în proiectul de hotărâre, funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani, care sunt absolvenți de studii superioare finalizate cu 

diplomă de licență și care au, la data numirii, cel puțin 5 ani de experiență profesională într-unul din 

domeniile prevăzute de lege, pentru a face parte din consiliul de administrație al Sanatoriului de 

Neuropsihiatrie Podriga. Astfel: 

(a) membri titulari 

- domnul Ovidiu Antonesei - șef serviciu - Direcția Buget-Finanțe – economist;  

- domnul Cristian Ungureanu - șef serviciu - Direcția Investiții și Achiziții - economist;  

- doamna Claudia-Florentina Tanasă  – inspector - Direcția Buget-Finanțe– economist. 

b) membri supleanți 

- domnul Costel-Cătălin Lupașcu – consilier - Direcția Buget-Finanțe - economist;  

- doamna Ioana Florea – consilier achiziții - Direcția Investiții și Achiziții – economist;  

- doamna Florica Strungariu – șef serviciu - Direcția Buget-Finanțe– economist).  

 

Punctul 30 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri 

județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 - 

31.12.2022. (Proiect nr. 259 din 07.12.2022) 

Conform legislației în vigoare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din președintele 

consiliului județean și doi consilieri județeni, desemnați, în acest scop, cu majoritate simplă, prin 

hotărâre a consiliului județean. 

În acest sens propun desemnarea în comisie a celor doi vicepreședinți ai Consiliului 

Județean, pe domnul Dorin Birta și pe domnul Bogdan Dăscălescu, așa cum și anul trecut a fost 

constituită comisia. 

Distinși consilieri județeni, în vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei 

Comisii de numărare a voturilor, compusă din trei membri. Vă rog să faceți propuneri. Fiind vot la 

persoană, avem vot secret. Vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Îl propun pe domnul Sergiu Marian.  
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Doamna Doina Federovici: 

Domnul Sergiu Marian. O nouă propunere?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Domnul Nichiteanu.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul consilier județean Nichiteanu. Și? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Domnul Nazare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Și domnul Nazare. Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (28 voturi 

„pentru”) 

 

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

buletin de vot pentru fiecare proiect de hotărâre. În cabina de vot, cine este de acord cu persoana 

propusă va lăsa netăiat numele acesteia. În cazul în care nu este de acord, va tăia cu o linie numele 

persoanei în cauză. 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. Rog Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal în vederea exercitării votului 

secret. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

O invităm la vot pe doamna președinte Federovici Doina-Elena. 

Urmează Domnul vicepreședinte Birta Dorin.  

Preia buletinul de vot domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan, vicepreședinte al Consiliului 

Județean. 

Doamna consilier județean Rodica Abăcioaei. O invităm. 

Se apropie domnul consilier județean Alecsandru Gabriel Augustin. 

O invităm la vot pe doamna consilier județean Andrei Cristina Andreea. 

Se pregătește pentru vot doamna consilier județean Aramă Daniela. Absentă. 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu este așteptat la cabina de vot. 

Se pregătește domnul consilier județean Deleanu Constantin Dan. 

Îl invităm să preia buletinul de vot pe domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Gireadă Ionuț. 

Urmat de doamna consilier județean Guraliuc Ramona Elena. 

O așteptăm pe doamna consilier județean Holca Agnes Mihaela. 

Urmează domnul consilier județean Hrimiuc Liviu. 

Se pregătește doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela.  

Îl invităm pe domnul consilier județean Iliuță Viorel.  

Se pregătește domnul consilier județean, domnul doctor Malancea Radu. 

Domnul consilier județean Manolache Ciprian. Este așteptat. 

Subsemnatul Marian Sergiu. 
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O așteptăm pe doamna Marocico Floarea. 

Domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Îl așteptăm pe domnul Nichiteanu Tiberiu Leonard. 

Doamna consilier județean Saucă Mariana Mirela este așteptată. 

Domnul consilier județean, fost primar al orașului Bucecea, domnul Țîmpău Andron. 

O așteptăm să voteze pe doamna consilier județean Vaipan Raluca.  

Preia domnul Pătrăuceanu Constantin. 

Și nu în cele din urmă, este absent, domnul Vrajotis Lazăr Claudiu. 

Mai așteptăm câțiva consilieri și anume: 

Votează doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Votează doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. 

Votează domnul consilier județean Pintilei-Grosu Cristian. 

 

Vă mulțumim pentru vot, comisia se retrage pentru numărare. Procesul de votare a luat 

sfârșit. 

----------------- 

Stimați colegi, doamna președinte, comisia a constatat că toate persoanele nominalizate au 

întrunit numărul total de voturi ale consilierilor județeni. 

Vă mulțumesc!  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Procesul verbal de numărare a voturilor va fi parte 

componentă a hotărârilor. 

Supun la vot proiectul de la punctul 28, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 29, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 30, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 31 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Botoșani din data de 09 decembrie 2022. 

Dacă aveți obiecțiuni cu privire la conținutul procesului-verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (28 voturi „pentru”)  

 

Punctul 32 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Avem interpelări? Nu avem. 

 

Punctul 33 de pe ordinea de zi: Diverse.  

Bănuiesc că nici la Diverse nu avem.  
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Distinși consilieri județeni, este sfârșit de an și se cuvine să vă mulțumesc tuturor și 

fiecăruia în parte pentru toată activitatea pe care am desfășurat-o împreună, ca și for decizional la 

nivelul județului Botoșani! Vreau să vă doresc sănătate multă, să petreceți frumos alături de 

familiile dumneavoastră dragi, să fim și în continuare același legislativ local performant și în anul 

2023 și să ne dea Bunul Dumnezeu fiecăruia în parte ce ne dorim! La mulți ani tuturor!  

 

Domnul Dorin Birta: 

Dragi colegi, vreau să vă transmit și eu un mesaj scurt. În primul rând vreau să vă 

mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în anul 2022 și nu numai, și în anii trecuți! Vreau 

să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat dovadă că suntem într-o echipă și pentru că am pus cu 

toții umărul la dezvoltarea județului și la implementarea proiectelor derulate în județul Botoșani! Vă 

asigur în continuare de tot sprijinul meu indiferent de situațiile care se vor ivi pe parcursul anului 

2023. Și în anul 2023 să rămânem tot o echipă unită și să facem lucruri frumoase pentru județul 

Botoșani. Sărbători fericite, Crăciun fericit și un călduros La mulți ani! Multă sănătate! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Nu e bine să vorbești după președinte și nici după vicepreședinte dar da, suntem o echipă 

pentru că într-adevăr, trebuie să facem echipa asta ca să meargă treaba înainte. Fac o paranteză, 

poate nu e momentul dar, nouă nu ne plac majoritățile astea, adică unanimitățile. Unde am găsit de 

cuviință am votat, câteodată nu am votat. Profit de ocazie pentru a mulțumi și eu colegilor și să vă 

doresc tuturor împlinire, iubire și fericire!  

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Voi fi și eu scurt. La mulți ani, petrecere bună și să ne vedem cu bine la anul! Probabil nu 

ne mai întâlnim până în ianuarie. Sper să nu avem surprize.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Cu rugămintea să rămâneți la colinda care ne așteaptă afară, sunt tinerii de la Școala 

Populară de Arte „George Enescu” Botoșani și după ei mai sunt încă două grupuri. Dacă timpul vă 

permite, au venit special pentru noi toți, să știți. 

An cu bucurie să avem! 

 

 

             PREȘEDINTE, 

             Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                            Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

                                                                             Întocmit, 

                                                                            Inspector, 

                                                                      Marilena MIRON 


