
1 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 23.06.2021, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 133 din 18.06.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

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

al României şi Imnul Uniunii Europene. 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din 33 de membri ai Consiliului județean care au 

fost convocaţi astăzi la ședință, sunt prezenţi 27. Lipsesc 6 colegi: dna Hrimiuc Galia, dl Iliuță Viorel, 

dna Jurgiu Mioara-Paula, dl Malancea Radu, dl Nichiteanu Tiberiu-Leonard și dna Saucă Mariana-

Mirela. 

Participă la şedinţa noastră de astăzi, așa cum o face de fiecare dată, secretarul general al 

județului, domnii și doamnele directori ai direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

şi bineînțeles, reprezentanţi ai presei.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde aprobarea unui proiect de hotărâre și aprobarea 

procesului-verbal al ședinței anterioare. 

Convocare ședinței extraordinare a fost necesară întrucât exercitarea sau neexercitarea 

dreptului de preemțiune cu privire la un imobil monument istoric se face în termen de 15 zile de la 

data înregistrării intenției de vânzare. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Vă rog, domnule consilier județean! 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Discuție pe proiect, doamna președinte. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu, la ordinea de zi. 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

La ordinea de zi nu am. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de 

preemțiune asupra bunului imobil monument istoric înscris în C.F. nr. 54819 Botoșani, având 

denumirea de „Casa Mavrocordat, azi Grădinița nr.24”, cod LMI 2015-BT-II-m-B-01899, situat în str. 

Mihail Kogălniceanu, nr. 20, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 141 din 17.06.2021) 
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Proiectul a fost inițiat ca urmare a faptului că Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nu 

a exercitat dreptul de preemțiune, în numele statului, cu privire la cumpărarea acestui imobil. Prin 

urmare, potrivit legii, exercitarea dreptului de preemțiune a fost transmisă Consiliului Județean, care 

trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la primirea înștiințării de vânzare. 

Având în vedere amplasamentului imobilului, precum și caracteristicilor constructive ale 

clădirii, prin proiect se propune exercitarea dreptului de preemțiune și efectuarea unui raport de 

evaluare. În situația în care imobilul va fi cumpărat, acesta va intra în domeniul public al județului și 

va fi destinat desfășurării activității unei instituții publice de interes județean. 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, înainte de a trece la secțiunea dezbateri, Casa 

Mavrocordat poate fi soluția ideală pentru asigurarea unui sediu Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Botoșani. Este o clădire de patrimoniu care, bineînțeles dacă va ajunge în 

proprietatea Consiliului Județean Botoșani, va continua să rămână în circuitul educațional.  

Votul dumneavoastră de astăzi poate deschide drumul achiziționării ei, care nu va fi ușor și 

care presupune o evaluare, o expertiză și stabilirea prețului de comun acord cu proprietarul. Este un 

pas important pe care îl putem face astăzi pentru rezolvarea unei probleme spinoase a județului, dar și 

pentru punerea în valoare a unei clădiri din patrimoniul istoric al județului Botoșani. 

Trebuie să subliniez că pentru a ne exercita dreptul de preemțiune avem nevoie de votul a 

două treimi dintre consilierii județeni, adică de front comun al tuturor grupurilor politice din Consiliul 

Județean. Cred că sunt în asentimentul tuturor că interesele județului primează, așa că după ce ceilalți 

colegi care doresc să intervină, își vor spune punctele de vedere, voi supune la vot acest proiect de 

hotărâre. Cu rugămintea, bineînțeles, să îl votați. 

Intervenții, vă rog! 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Doamna președintă, analizând documentele din Proiectul 141 am observat că cel care a depus 

înștiințarea de exercitare a dreptului de preemțiune, cererea, nu este proprietarul din extrasul de carte 

funciară anexat la acest proiect. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnule vicepreședinte Birta, vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Vreau să fac o singură mențiune: eu când merg să înmatriculez o mașină, pot să înmatriculez 

și mașina dumneavoastră. Despre acel drept de preemțiune se poate interesa și altă persoană, dacă ne 

interesează pe noi sau îl interesează pe el acea clădire. Nu contează cine depune cererea, contează 

efectiv ceea ce se întâmplă. M-ați luat prin surprindere cu întrebarea dumneavoastră. Deci nu are nici 

o legătură una cu alta. Și eu, ca persoană fizică pot să trimit către Consiliul Județean să întreb dacă își 

exercită dreptul de preemțiune, ca să știu dacă mă înscriu să licitez în licitația respectivă sau nu. 

Mulțumesc.  

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Răspunsul dumneavoastră nu știu dacă are vreo legătură cu problema. În extrasul de carte 

funciară scrie: Mihalache Victor Cosmin este proprietar, Mihalache Victor și Mihalache Luminița, 

dacă nu mă înșel, sunt trecuți cu drept de uzufruct viager. Asta înseamnă drept de folosință. Proprietarul 

imobilului este Mihalache Victor Cosmin. Adică dacă dumneavoastră aveți o clădire monument istoric, 

eu, Sorin Cornilă, pot să depun o cerere la Consiliul Județean să vă exercitați dreptul de preemțiune? 

Nu avem nici o problemă, doamna președintă. 
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Doamna Doina Federovici: 

Domnule consilier județean, adresa este venită de la Ministerul Culturii prin Direcția 

Județeană de Cultură Botoșani, această adresă a fost înregistrată la Consiliul Județean, noi răspundem 

în baza acestei adrese. Domnule secretar, avem un alt punct de vedere? 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Nu, doamna președintă. Într-adevăr, noi am fost sesizați cu adresa de la Direcția Județeană 

pentru Cultură. Și această instituție a luat în calcul această înștiințare de vânzare și în înștiințarea de 

vânzare, în formularul tipizat, cel care a completat nu a specificat că este proprietar sau că este 

mandatar ori reprezentant. Probabil că acesta este în lipsă, probabil că un reprezentant al adevăratului 

proprietar și atunci a fost luată în calcul și de Direcția Județeană de Cultură iar noi am fost sesizați nu 

de o persoană fizică, ci ne-a sesizat, potrivit legii, repet, potrivit legii, că acest drept de preemțiune se 

transmite de la stat către autoritățile locale, în virtutea legii. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Dacă îmi permiteți? Noi nu votăm pe probabilități. Grupul consilierilor județeni PNL se abține 

de la acest vot. Mulțumim, doamna președinte. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Noi votăm în baza unei adrese transmise de Ministerul Culturii, minister condus de Guvernul 

dumneavoastră, domnule consilier județean. Ca să ne înțelegem foarte clar. Mulțumesc frumos.  

Dacă nu mai sunt alte intervenții? Domnule consilier, vă rog. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Eu am ascultat cu interes discuțiile pro și contra, dar cred că este vorba despre o nuanțare aici, 

nu se înțeleg bine termenii. Noi votăm astăzi dreptul de preemțiune, nu și cumpărarea acelui imobil. 

Dacă va fi, la timpul respectiv, că adevăratul proprietar vrea să vândă, e cu totul altă problemă. Noi 

votăm doar dreptul de preemțiune. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos pentru precizări. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi, fiind un proiect de hotărâre de 

patrimoniu, trebuia să întrunească două treimi din voturi. (19 voturi „pentru”; 8 „abțineri”) 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, mulțumesc consilierilor județeni care au înțeles importanța 

acestui proiect de hotărâre, care au înțeles că în momentul în care au votat bugetul județului a fost o 

solicitare în sensul în care să găsim, în termenii cei mai scurți posibil, o locație în care să mutăm 

CJRAE Botoșani.  

Înțelegem că se folosește un dublu limbaj, în consecință am să rog grupul consilierilor județeni 

PNL să explice conducerii CJRAE Botoșani de ce nu vom putea în perioada următoare să rezolvăm 

problema spațiului în care își desfășoară activitatea cadrele didactice și copiii cu dizabilități din județ.  
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Doamnelor și domnilor consilieri județeni, dacă îmi permiteți câteva considerații, până la a 

aproba procesul verbal de la ședința anterioară. 

Astăzi, când se împlinesc fix 8 luni de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului 

Județean am avut onoarea ca împreună cu domnul vicepreședinte Dorin Birta și domnul director al 

Direcției Județene de Drumuri și Poduri să predăm constructorului amplasamentul pentru 

modernizarea Drumului Mănăstirilor. Un sector de drum care a fost greu încercat în ultimii ani, un 

sector de drum care are 12,7 km. 

Vrem ca lucrurile să între în normalitate și noul constructor să recupereze timpul pierdut 

pentru ca investiția în cel mai important drum turistic al județului să se finalizeze cât mai repede. Știți 

cu toții, este o investiție de 30 de milioane de lei, din care un sfert este asigurat de către Consiliul 

Județean Botoșani, iar restul prin Programul Național de Dezvoltare Locală II. 

Categoric, cred că am demonstrat că în cele 8 luni de mandat reabilitarea și modernizarea 

drumurilor județene a fost și este prioritatea 0 a mandatului meu de președinte și a conducerii executive 

a Consiliului Județean, am urnit lucrurile practic în toate zonele din județul Botoșani, iar Drumul 

Mănăstirilor, care este cea mai importantă destinație turistică din județ, nu putea fi o excepție. 

Vestea proastă, pentru că nu avem doar vești bune, vestea proastă este că Guvernul continuă 

umilirea și condamnarea la faliment a autorităților locale, indiferent de culoarea politică. Astăzi pe 

adresa Consiliului Județean Botoșani, dar și a tuturor autorităților locale din întreaga țară, fie primării, 

fie consilii județene, a sosit o notificare din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin care se aduce la cunoștință faptul că nu se mai decontează nici un leu din investițiile 

deja începute și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.  

Doar în cazul Consiliului Județean Botoșani vorbim despre facturi de aproximativ 7,5 

milioane de lei pentru investițiile de modernizare a drumurilor județene pe care Guvernul nu le mai 

plătește pentru că, citez: „a epuizat creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare 

Locală pentru anul în curs” și ne cere să sistăm lucrările. 

Prin această măsură Guvernul, care s-a autointitulat Guvernul investițiilor, devine de fapt 

groparul investițiilor. Aceasta este adresa pe care am primit-o noi la Consiliul Județean și pe care au 

primit-o toți primarii și toți președinții de consilii județene din țară, indiferent de culoarea lor politică. 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, România nu se poate dezvolta fără investiții, iar 

actualul guvern demonstrează că singurele investiții pe care le face sunt doar vorbe aruncate în vânt. 

A venit vremea să se apuce de treabă și să conștientizeze că România și noi, județul Botoșani, sunt mai 

importante decât câmpul de luptă dintre taberele sau „aripile”, cu ghilimelele de rigoare, cum le plăcea 

în trecut să se numească cei din PNL. 

Transmit un mesaj extrem de clar: domnilor guvernanți, opriți-vă! Opriți bătaia de joc la care 

supuneți zi de zi autoritățile locale și pe toți românii! Ajunge! Noi, la nivelul Consiliului Județean, am 

făcut un efort imens timp de 8 luni de zile. Se lucrează pe toate investițiile din județul Botoșani, suntem 

în ecuația în care avem facturi transmise și în mai și în iunie, nu s-a primit nici un leu până în acest 

moment, iar constructorii nu pot lucra cu aer. Trebuie să fie decontate aceste facturi și solicităm 

Guvernului să deblocheze această situație! Și vorbesc acum în numele tuturor primarilor din județul 

Botoșani.  

Vă mulțumesc! 

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului 

Județean Botoșani din data de 09 iunie 2021. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? 

Dacă nu, supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  
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Procesul verbal a fost aprobat. (27 voturi „pentru”) 

 

Pentru ședința ordinară a Consiliului Județean veți fi convocați în data de 30, așadar vă rog 

să fiți prezenți, vom avea mai multe proiecte de hotărâri cu importanță majoră pentru tot județul 

Botoșani.  

Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc mâine o zi frumoasă, ziua iei noastre naționale. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


