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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 22.12.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 318 din 16.12.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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

României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Stimați colegi, astăzi se împlinesc 32 de ani de la momentul culminant al Revoluției din 1989, 

punctul de inflexiune al istoriei recente, cel de la care s-a început a scrie o nouă pagină în vasta carte a 

neamului românesc. Revoluția din decembrie 1989 înseamnă începutul unei lumi la care visam cu toții la 

finalul secolului trecut, a unei lumi libere care acum ni se pare o normalitate și fără de care nu ne putem 

concepe traiul. Această libertate nu a fost ușor obținută, ci cu sacrificiul suprem a peste 1100 de români 

pentru care niciun preț nu a fost prea mare. Cu mâinile goale și inimile pline de speranță, conduși de 

credința că pot elibera țara de sub tirania regimului comunist, românii au ieșit în stradă. Acum, la 32 de 

ani distanță, nu putem trece cu vederea eroismul celor care au repus România pe un făgaș normal. Este 

de datoria noastră, a tuturor, să omagiem jertfa eroilor Revoluției Române pentru ca noi, în fiecare zi să 

ne putem bucura de rația de libertate. 

Stimați colegi, în debutul ședinței, vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria eroilor 

Revoluției Române. 

 

Se ține un moment de reculegere. 

 

Vă mulțumesc! Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace. 

 

Dragi colegi, înainte de începerea lucrărilor ședinței de plen, mai am de făcut un mic anunț: 

Consiliul Județean Botoșani se alătură campaniei umanitare pe care profesorii din cadrul Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” au declanșat-o pentru a ajuta o elevă care pe acest final de an a rămas orfană. 

Tatăl a murit cu ani în urmă, iar mama fetei care este în clasa a XII-a, a fost răpusă de Covid. Fata mai 

are un frate, student în anul I la Iași, și de aceea fac un apel la doamnele și domnii consilieri care doresc 

să se alăture demersului de a o ajuta pe această tânără, să facă donații la sfârșitul ședinței noastre de astăzi. 

La ieșirea din sală am pregătit o urnă specială în acest scop, este pe masa de vis-a-vis. Mulțumesc! 

Și mulțumesc totodată direcțiilor de specialitate din Consiliul Județean care până în acest moment 

s-au ocupat de acest demers.  

 

Stimați colegi, din 33 membri ai Consiliului Județean sunt prezenţi la ședința noastră de astăzi 31. 

Lipsesc 2 colegi motivat. (dna Cristina Breșug și dl Radu Malancea) 

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

doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectelor de hotărâre și nu în ultimul 

rând, domnii și doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 21 de puncte, din care 18 sunt proiecte 

de hotărâri. 
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Propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele patru puncte: 

- Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe 

din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 89 din 25.06.2020. (Proiect nr. 273 din 20.12.2021); 

- Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a 

sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea gradului de necolectare a 

veniturilor proprii propuse pentru anul 2022 şi estimate pentru anii 2023 – 2025. (Proiect nr. 274 din 

20.12.2021); 

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

2022. (Proiect nr. 275 din 20.12.2021); 

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, pe anul 2021. (Proiect nr. 

276 din 21.12.2021) 

 

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

avize care v-au fost transmise. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu avem, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de 

Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2022. (Proiect nr. 237 din 

12.11.2021) 

Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” a transmis spre aprobare Consiliului Judeţean 

Botoşani propunerile de tarife pentru anul 2022. Tarifele propuse se mențin la nivelul anului 2021, cu 

excepția tarifului de închiriere autocar, cu caracter ocazional, pentru care se propune o modificare de la 

5,50 lei/km la 6,00 lei/km, pentru parcurs intern, respectiv de la 6,00 lei/km la 7,00 lei/km, pentru parcurs 

extern. 

Modificarea tarifului este justificată de explozia prețului la combustibil. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

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

prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2022. (Proiect nr. 238 din 

12.11.2021) 

Tarifele propuse de către Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2022 

sunt prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre, iar diferențele față de anul 2021 au fost prezentate 

în raportul de specialitate. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

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

prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru 

anul 2022. (Proiect nr. 239 din 12.11.2021) 

Exact ca la proiectul anterior, tarifele propuse sunt cele din anexa la proiectul de hotărâre, iar 

situația comparativă a tarifelor pentru anul 2022 față de cele aprobate pentru anul 2021 a fost prezentată 

în raportul de specialitate. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 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 2022. (Proiect 

nr. 240 din 12.11.2021) 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” a transmis spre aprobare 

propunerile de tarife pentru anul 2022, conform anexei la proiectul de hotărâre. Comparativ, tarifele se 

mențin la nivelul anului 2021, cu excepția tarifelor de cazare în pensiunea „Floarea Albastră”, la care s-

au propus unele modificări. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

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

Muzeul Județean Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2022. (Proiect nr. 241 din 12.11.2021) 

Muzeul Judeţean Botoşani a transmis spre aprobare propunerile de tarife pentru anul 2022, 

conform anexei la prezenta hotărâre. Astfel, se mențin tarifele practicate în anul 2021 cu câteva excepții. 

Proiectul a fost pus la dispoziția dumneavoastră, l-ați avizat, dacă sunt observații? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

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

publice administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2022. (Proiect 

nr. 242 din 12.11.2021) 

Propunerile de tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean şi pentru utilizarea 

şi accesul în zona drumurilor sunt prezentate în anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Botoşani nr.235/25.11.2021 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse 

acordate pentru învățământul special în anul școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă trei 

beneficiari. (Proiect nr. 262 din 15.12.2021) 

Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi a solicitat 

suplimentarea pentru anul şcolar 2021/2022 a numărului de burse de ajutor social, față de cele aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.235/25.11.2021, pentru încă trei beneficiari. 

Ulterior promovării proiectului de hotărâre, s-a primit din partea Consiliului de administraţie al 

Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani o solicitare de suplimentare a numărului de burse 

de ajutor social, pentru încă doi beneficiari, motiv pentru care am formulat un amendament la proiectul 

de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul la care am făcut referire. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 13.12.2021. (Proiect nr. 263 din 

15.12.2021) 

Conform prevederilor legii finanţelor publice locale, „în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru 

trimestrul expirat, şi cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de 

credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 

externe şi interne. 

Din analiza contului de execuţie al bugetului local până la data de 13 decembrie 2021 rezultă că 

veniturile au fost încasate în proporţie de 79,15%, din care la secţiunea de funcţionare 99,42% şi la 

secţiunea de dezvoltare 60,25%, iar plăţile au fost efectuate în procent de 69,62%, din care pentru 

secţiunea de funcţionare 88,13% şi pentru secţiunea de dezvoltare 52,36%. 

Aș vrea să fac o mențiune. În ultima săptămână s-au făcut plăți numai către constructorii de pe 

Drumul Strategic, plăți în valoare de 28,2 milioane de lei, aproximativ 6 milioane de euro, plăți care nu 

se regăsesc în proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe care îl vom vota astăzi și 

care oferă o imagine la data de 13 decembrie. Numai cu aceste plăți de la Drumul Strategic, gradul de 

realizare a capitolului Plăți de la secțiunea de dezvoltare se apropie de 65%. În această perioadă s-au făcut 

și se vor mai face încă plăți și la alte proiecte, așa că o imagine fidelă a ceea ce am realizat în acest an, 

vom avea abia în luna ianuarie când vom trage linia și vom aduna toate plățile făcute pe final de an.  

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reușim 

împreună”. (Proiect nr. 264 din 15.12.2021) 

Proiectul a fost depus de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani în cadrul 

Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România și va fi derulat în 

parteneriat cu cinci instituții de învățământ din județ. 
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Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune 

efectivă a copiilor romi. Proiectul se va derula pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 01.10.2021 până 

la 30.09.2022. Finanțarea va fi în sumă maximă de 92.392 euro, din care 85% reprezintă grant 

nerambursabil (78.533,20 euro), iar 15% reprezintă cofinanțarea din bugetul național (13.858,80 euro). 

Cheltuielile neeligibile sunt în cuantum de 0 euro. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării concediului de 

odihnă restant, aferent anului 2021, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea 

Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2022. (Proiect nr. 265 din 15.12.2021) 

În conformitate cu prevederile legale, președinții și vicepreședinții consiliilor județene efectuează 

concediul de odihnă în fiecare an, dar în cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Județean, 

președinții și vicepreședinții pot efectua concediul de odihnă și în anul următor. De asemenea, conform 

acestor prevederi legale, președintele și vicepreședinții aceluiași Consiliu Județean nu pot efectua 

concediul de odihnă simultan. 

Deși ne-am arătat disponibilitatea e a renunța la aceste zile, cadrul legislativ nu ne permite acest 

lucru.  

Pentru aceste motive a fost inițiat proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Mihăileni. (Proiect nr. 266 din 15.12.2021) 

Nu avem posturi în plus, sunt doar propuneri făcute de către conducerea unității de accedere în 

grad, treaptă sau de diminuare a gradului profesional acolo unde se dorește scoaterea la concurs a unor 

posturi pe grad de debutant.  

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Ștefănești. (Proiect nr. 267 din 15.12.2021) 

Aceleași modificări propuse de conducerea unității de asistență medico-socială. 

Dacă sunt observații? 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. (31 voturi „pentru”) 
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Sulița. (Proiect nr. 268 din 15.12.2021) 

În linii mari vorbim despre aceleași modificări, numărul de posturi se menține la același nivel.  

Dacă sunt observații? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 al Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea 

serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi 

a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect. (Proiect 

nr. 269 din 15.12.2021) 

Urmare apariției Hotărârii Guvernului nr. 1.137 din 22.10.2021, a fost încheiat între Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, Actul adițional nr. 3 la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 

10875/16.12.2019.  

Durata de implementare a proiectului a fost modificată de la 24 luni la 35 luni, iar pentru anul 

2022 valoarea finanțării nerambursabile va fi de 1.354.600,18 lei.  

Se solicită asigurarea pentru exercițiul bugetar 2022 a sumei de 1.354.600,18 lei, care va face 

ulterior obiectul cererilor de rambursare și care se va recupera din fonduri nerambursabile specifice 

proiectului, rămânând la dispoziția Consiliului Județean Botoșani. De asemenea, se solicită asigurarea 

pentru exercițiul bugetar 2022 a sumei de 1.942.138,26 lei, ca valoare a contribuției proprii a 

beneficiarului pentru anul 2022. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dezvoltare 

socio-emoțională prin arii curriculare în sistem outdoor” și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 

270 din 15.12.2021) 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani intenționează să depună Cererea 

de finanțare pentru proiectul „Dezvoltare socio-emoțională prin arii curriculare în sistem outdoor”, în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2021, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, 

în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ioan Murariu” Cristinești și Școala Gimnazială „Octav Băncilă” 

Corni. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt multiple, cred că le-ați văzut la mapă. În referat 

am făcut vorbire și despre valoarea proiectului, 350.000 euro cheltuieli eligibile, din care atât Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, cât și cele două școli au o parte de cofinanțare. 

Cheltuieli neeeligibile nu sunt, iar cofinanțarea de 2% din cheltuielile eligibile ale beneficiarului, 

respectiv 6.092,89 euro, va fi asigurată din bugetul județului pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

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

organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 271 din 

15.12.2021) 

La fel ca celelalte proiecte, ați avut proiectul la mapă, dacă sunt observații? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren 

intravilan situat în Municipiul Botosani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, în suprafaţă de 2.803 mp, proprietatea 

publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” 

Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 65305 – UAT Botoșani. (Proiect nr. 272 din 15.12.2021) 

Prin urmare, pentru construirea blocului ANL, respectiv obiectivul propus a se realiza în etapa a 

– II- a, ,,Construcții de locuințe de serviciu destinate închirierii conform H.G. nr.719/2016”, cu 20 de 

unități locative, similar cu primul bloc construit, este necesară transmiterea în folosință gratuită către 

Agenția Națională a Locuinței a unei suprafețe de teren. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea dezlipirii bunului imobil teren intravilan 

situat în Municipiul Botosani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, în suprafaţă de 2.803 mp, proprietatea publică 

a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, înscris 

în Cartea Funciară nr. 65305 – UAT Botoșani, în două loturi distincte, conform Anexei la proiectul de 

hotărâre.  

După dezlipire, lotul suprafață de 1951,00 mp va fi transmis în folosință gratuită către Agenția 

Națională a Locuinței. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Botoşani. (Proiect nr. 246 din 18.11.2021) 

Potrivit adresei nr. 621033 din 11.11.2021 transmisă de Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul 

Teritorial Botoșani, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 20309 din 15.11.2021, domnul 

comisar șef Tapalagă Paul-Iulian a fost desemnat ca fiind reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor 

în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani.  

Prin adresele nr. 4351787 din 11.11.2021 și nr. 4351962 din 14.12.2021 ale Corpului Național al 

Polițiștilor, respectiv adresele nr. 18263 din 10.11.2021 și nr. 26580 din 14.12.2021 ale Inspectoratului 

de Poliție Județean Botoșani se confirmă faptul că domnul Tapalagă Paul-Iulian a fost desemnat ca fiind 

reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Botoșani. 

Dacă sunt 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. (31 voturi „pentru”) 
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Punctul 19 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre de modificare a 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului 

„Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod 

SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 122 din 21.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020. (Proiect nr. 273 

din 20.12.2021) 

Având în vedere Notele de constatare, precum și Dispozițiile de șantier întocmite de proiectantul 

lucrărilor și avizate de dirigintele de șantier, este necesară realizarea unor lucrări suplimentare care nu au 

fost incluse în contractul de lucrări inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii 

obiectului acestuia, și care sunt indispensabile atingerii rezultatelor și indicatorilor asumați prin cererea 

de finanțare. 

Lucrările care au devenit necesar a fi executate, sunt în principal lucrări de instalații funcționale 

și instalații speciale de curenți slabi. Întrucât în devizul general al proiectului nu au fost cuprinse aceste 

cheltuieli suplimentare, se impune includerea acestora în bugetul actualizat al proiectului - categoria 

cheltuielilor neeligibile și asumarea lor de către beneficiarul contractului de finanțare. 

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” este în cuantum de 11.145.903,24 lei (cu TVA 

inclus). 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, am simțit nevoia să intervin să vă mai ofer posibilitatea să vă odihniți. Aș 

avea o întrebare, două, o observație, două legate de acest proiect de hotărâre.  

În primul rând constat că sunt cam multe dispoziții de șantier, eu am numărat 13. Ceea ce ridică, 

cumva, niște semne de întrebare privind calitatea acestei proiectări. La 9 luni de la semnarea contractului, 

care a fost în februarie, s-au executat și decontat, înțeleg din proiectul de hotărâre, 47% din valoarea 

contractului. Presupun că discutăm aici, valoric, inclusiv de actele adiționale 1 și 2. Adică acele lucrări 

suplimentare de 150 și ceva de mii și ajustarea conform OG 15/2021, iar termenul contractual este martie 

2022. Întrebarea este: dacă 9 luni s-au executat 47%, în următoarele 4 luni reușim până la 100%? Asta ar 

fi o întrebare.  

A doua chestiune: avem niște lucrări suplimentare în valoare de 1.956.000 lei fără TVA, nu 

contează de unde se suportă, că sunt prevăzute sau se suplimentează valoarea proiectului. Întrebarea era: 

aceste lucrări suplimentare necesită o extensie a duratei de execuție? Pentru că nu se scrie aici în proiectul 

de hotărâre.  

Acum, dacă mă uit la actele adiționale, actul adițional rezultat din lucrările suplimentare despre 

care făceam vorbire adineaori, la care probabil că s-ar adăuga actul adițional nr. 3 sau cât o fi acesta care 

este necesar a fi încheiat pentru a consfinți adiționarea contractului cu 1.956.000, deci adunând 156.000 

și cu 1.956.000, ajungem la 2 milioane și ceva. Acești 2 milioane și ceva se adiționează la valoarea 

contractului. Valoarea inițială a contractului este de 4.900.000 rezultat din licitație, nu mai spun că se 

adaugă cele două acte adiționale. Una peste alta, aceste suplimentări duc valoarea contractată suplimentar 

la 43% în plus față de valoarea contractului. Mi se pare destul de mult, pentru că asta putea să însemne 

oricând și un alt contract. 

Cu aceste observații sau întrebări la care aștept cumva un răspuns, dacă poate să mi-l dea cineva, 

poate domnii directori care au întocmit materialul, noi vă spunem că votăm acest proiect de hotărâre, dar 

este bine să aveți în vedere aceste observații.  

Vă mulțumesc! 
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Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! La cele două întrebări punctuale ale dumneavoastră, la 

prima întrebare vă spun că ne încadrăm categoric, la a doua – nu prelungim termenul de execuție, rămâne 

același termen. Vreau să vă spun că majorarea valorilor proiectului are cauze obiective, vorbim despre 

2,5 milioane de lei cu TVA, sumă care include atât ajustările de preț generate de explozia costurilor cu 

materialele de construcții, deci aplicăm ordonanța, cât și calibrarea instalațiilor impuse de noile norme 

privind acreditarea unităților sanitare, din cauza acestei perioade pandemice pe care o traversăm. 

Proiectarea a fost făcută în 2018, la nivelul anului 2018 nu erau asemenea cerințe și vorbim clar de 

instalații de oxigen, rețele electrice și instalații care trebuie puse în executare la un nivel superior care să 

permită utilizarea lor în siguranță. Pentru că noi punem un accent foarte mare pe acest lucru, mai ales în 

contextul apariției atâtor incidente tragice în spitale. 

Pe de altă parte, orice întrebare a dumneavoastră sau pentru orice întrebare a dumneavoastră 

sunteți invitați alături de echipa de proiect să vă uitați pe documente, să le verificați și dacă în urma acestor 

modificări mai aveți întrebări, cu mare drag vă stăm la dispoziție. Tot ceea ce am pus pe masa 

dumneavoastră are avizul dirigintelui de șantier, au fost întocmite de proiectantul lucrărilor, așadar 

rugămintea noastră este să ne susțineți cu votul și să reușim să ducem la bun sfârșit acest proiect care este 

greu încercat și realizat într-o perioadă cu atât de multe provocări. Mulțumesc! 

Dacă sunt alte intervenții?  

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Vă mulțumesc frumos pentru vot! 

Reiterez invitația de a merge la specialiștii noștri și a vizualiza toate aceste documente. 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind repartizarea 

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

din cota de 14% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate 

rezultate din aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2022 şi estimate 

pentru anii 2023 – 2025. (Proiect nr. 274 din 20.12.2021) 

Având în vedere faptul că pentru sumele repartizate prin hotărâre a consiliului judeţean, în faza de 

propunere, nu există criterii de repartizare, propun ca sumele pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 

2025 comunicate prin adresa nr.II/414/15.12.2021 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Botoşani să fie repartizate în cote egale de câte 50%, având în vedere:  

- numărul locuitorilor fiecărei unităţi administrativ-teritoriale; 

- suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Vorbim despre o estimare, iar în momentul în care vom avea bugetul pentru anul 2022 vom 

proceda exact cum spune Legea finanțelor publice. Nu voi intra în amănunte, ați avut proiectul la mapă. 

Dacă sunt dezbateri? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022. (Proiect nr. 275 din 20.12.2021) 
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În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 

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

consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 

Agriculturii. Aceste hotărâri se transmit direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, pentru a fi 

comunicate unităţilor fiscale din subordine. 

Avem corespondența cu Direcția Agricolă Botoșani, probabil ați avut-o și la mapă. 

Dacă sunt intervenții? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu județean, pe anul 2021. (Proiect nr. 276 din 21.12.2021) 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a solicitat rectificarea 

bugetului instituției pentru anul 2021 cu suma de 1.253,00 mii lei, reprezentând: 

- 1.193,00 mii lei sumă acordată de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

pentru plata stimulentului de risc, pe perioada stării de urgență, 

- 60,00 mii lei sume primite din donații și sponsorizări. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.1264/20.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, pentru județul Botoșani (buget propriu) s-a aprobat suplimentarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 cu 4.000,00 mii 

lei pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. 

Propun ca suma de 4.000,00 mii lei să fie cuprinsă în bugetul propriu județean pentru finanțarea 

cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa strategică 2: Botoșani 

– Iași”. 

În consecință, se impune rectificarea bugetului propriu județean, atât la partea de venituri, cât și 

la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021. 

Dacă sunt intervenții? 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. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 23 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Botoșani din data de 14 decembrie 2021. 

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

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Procesul-verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”)  

 

 

Punctul 24 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt colegi care au interpelări? Nu avem. 

 

Punctul 25 de pe ordinea de zi: Diverse 
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Reiterez rugămintea ca la finalul ședinței noastre, la ieșirea din sală, să nu uitați de apelul pentru 

donarea de fonduri pentru această cauză la care ne-am raliat. Înainte de surpriza pregătită de beneficiarii 

noștri, tinerii din Complexul de apartamente de la Dorohoi care au venit special să ne colinde.  

Fiind la finalul anului, vreau să vă spun că vă doresc sărbători cu bine, cu sănătate! Să ne găsească 

sfintele sărbători împreună cu familia, cu cei dragi nouă și să ne dea bunul Dumnezeu un an 2022 cel 

puțin la fel de bun ca acesta, pentru că eu zic că eu zic că a fost un an bun, și să construim în continuare 

așa frumos cum am făcut-o și anul acesta. 

Până ne colindă tinerii noștri, îl rog pe domnul vicepreședinte Birta să vă adreseze două cuvinte. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur că am ajuns cu bine la sfârșitul anului 2021 și împreună am 

făcut lucruri frumoase și utile cetățenilor județului Botoșani. Fiind sfârșit de an, vreau să vă urez și eu 

multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, sărbători fericite și să ne vedem cu bine în 

noul an, mai buni, mai înțelegători, mă refer la toți, și să facem lucruri cât mai bune pentru cetățenii noștri! 

La mulți ani și multă sănătate! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim frumos! Cred că îi putem lăsa pe tineri să ne colinde. Vă rog. 

 

Are loc momentul artistic de colinde. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

  

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

  

   

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 

 


