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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 25.11.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 282 din 19.11.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! 

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

al României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Din numărul total de 33 consilieri județeni, sunt prezenţi 29, lipsesc până în acest moment 4 

colegi. (domna Breșug Cristina, doamna Holca Agnes-Mihaela, domnul Malancea Radu și domnul 

Olaru Cătălin-Cristian) Înțeleg că avem o colegă care este pe drum și se va alătura lucrărilor noastre.  

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnii și doamnele directori ai instituțiilor care fac 

obiectul proiectelor de hotărâre, domnii și doamnele directori din aparatul de specialitate și 

bineînțeles, domnul secretar general al județului Botoșani. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 15 de puncte, din care 13 sunt 

proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele două puncte: 

- aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani (Proiect nr. 255 din 22.11.2021); 

- aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din 

data de 17 noiembrie 2021. 

De asemenea, propun scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani (Proiect nr. 246 din 

18.11.2021), motivat de faptul că prin adresa nr. 20846 a domnului Corneanu Cătălin-Marcel, 

înregistrată la Consiliul județean în data de 23 noiembrie 2021, a fost sesizată o posibilă stare de 

incompatibilitate a persoanei desemnată de Consiliul Teritorial Botoșani al Corpului Național al 

Polițiștilor. Pentru elucidarea acestei probleme vom solicita precizări sau puncte de vedere de la 

organele abilitate. 

 

Menționez că pentru toate proiectele de hotărâre 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? 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. (29 voturi „pentru”) 

 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
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Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a 

Caietului de sarcini al serviciului public de transport  judeţean de persoane prin curse regulate, în 

județul Botoșani. (Proiect nr. 196 din 24.09.2021) 

Ca urmare a modificărilor legislative din domeniul transportului de persoane prin curse 

regulate, intervenite în ultima perioadă, a fost inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui nou 

Regulament și Caiet de sarcini, proiect care a fost supus dezbaterii publice. 

În perioada în care proiectul de hotărâre s-a aflat în procesul de transparență decizională au 

fost înregistrate unele propuneri din partea firmelor de transport, propuneri care a au fost preluate și 

concretizate într-un amendament ce v-a fost transmis odată cu proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul prezentat.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (29 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi 

numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul şcolar 2021/2022, din bugetul 

propriu judeţean. (Proiect nr. 243 din 12.11.2021) 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 se prevede faptul că în semestrul I al anului școlar 

2021/2022 cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de 

care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 de lei, iar 

pentru semestrul II cuantumul minim este diferențiat, astfel: - 500 lei pentru bursa de performanță, - 

200 lei pentru bursa de merit, - 150 lei pentru bursa de studiu, - 200 lei pentru bursa de ajutor social. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 potrivit cărora „autoritățile 

deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu 

încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale” propun acordarea unui număr de 108 burse de ajutor social pentru elevii care frecventează 

cursurile şcolare la Şcoala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoşani și 42 burse de ajutor social 

pentru elevii care frecventează cursurile școlare la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi, 

în cuantum de 300 lei/lunar, pentru anul şcolar 2021/2022. Menţionez faptul că în anul şcolar 

2020/2021 cuantumul bursei de ajutor social aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean a fost de 

150 lei/elev. 

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. (29 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri 

privind asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor 

operatori de transport rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 

31 decembrie 2023. (Proiect nr. 244 din 17.11.2021) 

Având în vedere modificările legislative din domeniul transportului județean de persoane 

prin curse regulate, precum și imposibilitatea finalizării procedurilor necesare încheierii altor 
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contracte de transport până la data de 31 decembrie 2021, se impune prelungirea actualului Program 

de transport și a contractelor de delegare de gestiune până la finalizarea procedurii de atribuire, dar 

nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023. 

Aceste măsuri sunt în concordanță cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 

1370/2007 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene conform cărora „autoritatea 

competentă poate lua măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului 

iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgență respective iau forma unei 

atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice, sau a unei 

cerințe de respectare a anumitor obligații de serviciu public. (....) Atribuirea sau prelungirea unui 

contract de servicii publice prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de contract nu poate 

depăși doi ani”. 

Așadar, măsurile propuse au fost discutate și acceptate de reprezentanții transportatorilor de 

persoane prin curse regulate de pe raza județului Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri cu privire la acest punct? 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. (29 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din 

domeniul public al Județului Botoșani în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” 

Botoșani. (Proiect nr. 245 din 17.11.2021) 

Bunurile în cauză sunt imobile compuse din teren și construcții, în care își desfășoară 

activitatea Secția exterioară a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, transmise în 

proprietatea județului prin hotărâre a Consiliului local al orașului Săveni. Prin acest proiect se propune 

transmiterea bunurilor respective în administrarea Spitalului Județean, pentru a crea posibilitatea 

realizării unor investiții. 

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. (30 voturi „pentru”) 

A ajuns și doamna consilier județean Breșug, deci suntem prezenți 30 de consilieri județeni. 

 

Punctul 5 a fost scos de pe ordinea de zi, după cum a fost aprobat prin votul dumneavoastră. 

 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general al obiectivului de investiție “Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie 

la Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești”, județul Botoșani. (Proiect nr. 247 din 

18.11.2021) 

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

Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și se referă la ajustarea 

prețurilor pentru restul de executat aferent contractului de lucrări. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri! Am, să-i spunem așa, un 

amendament privind titlul și o observație. Titlul spune așa: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

actualizării devizului general...”. Eu cred că ar trebui să sune „aprobarea devizului general actualizat” 

pentru că noi acum nu supunem la vot acțiunea de a aproba, ci supunem la vot un deviz general 

actualizat. Este o chestiune de nuanță, dar eu zic că este corect. A doua observație, este de fapt o 

rugăminte, pentru situații similare, când o să avem devize generale actualizate, să avem și devizul 

vechi ca să putem face o comparație, să vedem unde au apărut suplimentările. Eu personal nu am 

găsit devizul general mai vechi. Sigur, puteam să apelez la aparatul specializat al Consiliului Județean, 

nu am făcut-o, rugămintea este să avem permanent pentru comparație, ca referință, devizul general 

vechi. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Rog reprezentanții direcției de specialitate să pună la dispoziția domnilor consilieri aceste 

date. Iar pentru prima intervenție, îl rog pe domnul secretar general să ne spună dacă suntem pe 

procedură. Sau direcția de specialitate. Vă rog. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Aș dori să auzim și punctul de vedere al direcției de specialitate. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu ar fi o problemă de modificat titlul, la asta vă referiți? 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. De modificat titlul. Dacă sunt consecințe. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Ok. Dacă sunt alte intervenții? Nu avem. 

Mențiunea făcută de domnul consilier județean Iliuță, o preluăm ca un amendament, 

domnule secretar sau procedăm la corectarea titlului?  

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

A fost un amendament. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul consilier 

județean. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 

general al obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare spații școlare la Şcoala Profesională 

Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 248 din 18.11.2021) 

Consiliul Judeţean Botoșani a înaintat către Compania Națională de Investiții solicitarea 

pentru includerea acestui obiect de investiții la finanțare prin Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”. 
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Întrucât indicatorii economici au fost aprobați în luna februarie 2019, la solicitarea 

beneficiarului, a fost actualizat devizul general cu prețurile din 15.11.2021. 

Valoarea actualizată este de 23,4 milioane de lei, iar în acest moment suntem în faza în care 

s-au închis toate procedurile de transmitere a bunului cu privire la suprafața de 248 de mp, avem și 

cartea funciară și putem să transmitem documentația completă în acest moment. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor 

pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din 

domeniul sănătății. (Proiect nr. 249 din 18.11.2021) 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2021, privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, s-a modificat modul de calcul al chiriilor, motiv pentru care s-a procedat 

la stabilirea cuantumului chiriilor pentru cele opt unități locative repartizate până în prezent. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire 

și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. (Proiect nr. 250 din 

19.11.2021) 

Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni a fost avizat de 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr.209/19.12.2019. 

Ca urmare a procesului de restructurare, se propune înființarea Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni, în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 50 locuri. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am niște nedumeriri. Practic, restructurăm Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni, am 

înțeles că legislația spune că nu poți să ai mai mult de 50 de beneficiari într-un centru de îngrijire. 

Am făcut analiza beneficiarilor existenți și i-am împărțit pe 3 categorii, 50 de beneficiari fiind alocați 

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nou creat.  

Am văzut că schema de personal cuprinde  58,5 posturi și am văzut că personalul medical 

are niște activități care sunt clar definite. Mie nu îmi este foarte clar ce fac 9 oameni, 9 muncitori, 

dintre care 7 calificați și 2 necalificați, în condițiile în care, de exemplu, întreținerea spațiilor verzi 

este o activitate făcută chiar de oamenii care sunt beneficiari ai serviciilor de acolo. Mi se pare mie 

că pentru 5 clădiri să ai 9 oameni angajați este un lux. Mi se pare o cheltuială cam mare, când la fel 

de bine s-ar putea avea, zic eu, o firmă care să ofere serviciul atunci când ai nevoie. Mulțumesc. 
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Doamna Doina Federovici: 

Aveți intervenții, doamna director? 

 

Doamna Doina Nacu Manole: 

Bună ziua! Schema de personal de 58,5 posturi cuprinde și cei 6 salariați care vor fi 

redistribuiți în locuința protejată. Deci, în mod normal ar fi trebuit să rămână 56 de beneficiari, dar 

au fost 2 decese și niște reintegrări în familia naturală. Dar, pe schema de personal sunt posturile care 

vor fi redistribuite în locuința protejată care se va construi pe Programul de interes național. Legat de 

categoriile de muncitori la care ați făcut referire, sunt paznicii, sunt fochiștii, pe care legislația spune 

că trebuie să îi avem. Plus bucătarii, care sunt trecuți acum pe bucătari calificați. Iar ca și spații, nu 

știu dacă cunoașteți, dar întinderea Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni este mult mai mare și 

nu beneficiarii întrețin spațiile verzi. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Mai sunt alte intervenții? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu citesc și înțeleg ce scrie. Nu scrie că 2 sau mai mulți se duc la locuința maxim protejată 

și presupun că e complicat să vină de acolo la Botoșani, dar nu ar fi imposibil.  

 

Doamna Doina Nacu Manole: 

Sunt posturi vacante la acest moment. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am înțeles. Problema este că, dau un exemplu, bucătarii calificați sunt prevăzuți pe o poziție 

distinctă, cu 4 oameni, deci nu fac parte din cele 9 posturi despre care discutam. Repet, centrala este 

una singură.  

 

Doamna Doina Nacu Manole: 

Da, dar sunt 3 ture. Sunt 24/24. Un schimb de 24/24 presupune 4,8 lucrători. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Este adevărat, pe timp de iarnă trebuie să ai schimb 24/24. Doamna director, știu asta, 

întrebarea este ce faceți vara cu ei? 

 

Doamna Doina Nacu Manole: 

Avem întreținerea centralei care se asigură și pe timp de vară. Este apa caldă menajeră și apa 

caldă de la bucătărie. Centrala funcționează. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Ok, dar nu asigurați apa caldă 24/24. 

 

Doamna Doina Nacu Manole: 

Ba da, 24/24. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Vara? 
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Doamna Doina Nacu Manole: 

Așa ne spun normele și cei care se ocupă cu întreținerea centralelor și cu verificarea lor. Dar 

dacă doriți, vă fac și vă prezint cei 8,5 muncitori, ce atribuții au și cum se asigură funcționalitatea. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Chiar v-aș ruga. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim frumos! Mai 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. (30 voturi „pentru”) 

 

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

Consiliului Județean Botoşani nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din 

subordinea acestuia. (Proiect nr. 251 din 19.11.2021) 

În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a fost 

înființat Compartimentul audit, potrivit măsurilor dispuse de către Agenția Județeană de Plăți și 

Inspecție Socială Botoșani. 

Prin urmare, se impune stabilirea salariilor pentru funcțiile de auditor, cu respectarea 

prevederilor cuprinse în legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare 

la nomenclatorul funcțiilor și la nivelul de salarizare. 

Dacă sunt dezbateri pe acest proiect? 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 26.05.2021. (Proiect nr. 252 din 

19.11.2021) 

Unele modificări se referă la promovările în grad/treaptă superioară, precum și la crearea 

posibilității prezentării la concurs a unui număr mult mai mare de candidați. Alte modificări se referă 

la avansări în gradații superioare a unor salariați, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în 

conformitate cu prevederile legii salarizării. 

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

încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2021. 

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. (30 voturi „pentru”) 
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Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării 

finale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 253 

din 19.11.2021) 

Contractul de management încheiat între preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani şi 

managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani 

încetează la data de 31.12.2021. 

În urma aplicării procedurii de evaluare finală, managerul Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, doamna Ciobanu Cornelia a obţinut nota 

finală 9,96, conform raportului comisiei de evaluare finală. În cazul în care rezultatul evaluării finale 

este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management. 

Dacă sunt dezbateri pe acest subiect? 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 212/15.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani 

pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat 

și stabilirea remunerației. (Proiect nr. 254 din 19.11.2021) 

Așa cum reiese din procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Botoșani 

din data de 15.10.2021, propunerea a fost de menținere a nivelului indemnizației fixe brute lunare 

însă, în proiectul de hotărâre, s-a preluat, din eroare, o valoare mai veche a acesteia, respectiv 1.407 

lei brut/lună.  

Valoarea indemnizației a fost actualizată la 1.710 lei/lună, pentru a fi pusă în acord cu 

prevederile legale potrivit cărora contribuţiile sociale obligatorii au trecut de la angajator la angajat. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 10 „abțineri”) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a 

Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea 

modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – 

epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 

255 din 22.11.2021) 

Solicitarea privind modificarea prețurilor la serviciile publice de alimentare cu apă și a 

tarifului de canalizare – epurare s-a realizat în conformitate cu prevederile legale, pe baza costurilor 

realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 și defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii, 

respectiv luna mai, iunie și iulie 2021. 

Justificările privind creșterile unor capitole de cheltuieli, elemente care sunt independente 

de acţiunile operatorului (impactul generat de creșterea necontrolabilă a tarifului de furnizare a 

energiei electrice, creșterea prețurilor de achiziție la materialele necesare întreținerii și exploatării 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20211125.pdf
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sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, la combustibili 

și implicit la utilaje, gaz metan, corelarea cheltuielilor cu munca vie cu prevederile legale în vigoare 

etc.) au fost prezentate detaliat în Memoriul tehnico-economic justificativ care a fost transmis spre 

verificare și la A.N.R.S.C. 

Astfel, în urma verificării și analizării documentațiilor depuse, A.N.R.S.C. a emis Avizul 

privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

întreaga arie de operare, pentru Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, județul Botoșani, după 

cum urmează:  

• prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare, 

la nivelul de 5,22 lei/mc, exclusiv T.V.A.; 

• tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,05 lei/mc, 

exclusiv T.V.A.. 

Dacă sunt dezbateri la acest proiect? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Studiind acest proiect de hotărâre vă pot spune că, chiar dacă majorarea prețului la apă, 

respectiv a tarifului la canalizare este avizată de organismul de reglementare, respectiv A.N.R.S.C. și 

de către Consiliul de Administrație a Nova Apaserv și chiar dacă este bine justificat din punct de 

vedere economic, necesitatea fiind evidentă, cum spuneați și dumneavoastră, grupul consilierilor PNL 

va da un vot de abținere la acest proiect de hotărâre și vom continua să o facem atât timp cât nu vom 

vedea eforturi reale ale Consiliului de Administrație și a noii conduceri executive de a eficientiza 

activitatea companiei prin măsuri ferme de modernizare, retehnologizare și restructurări de activități 

și personal. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. La un calcul simplist, majorarea de tarif este una 

mică, de doar 43 de bani/mc de apă potabilă și de 6 bani/mc de apă epurată, Nova Apaserv, care și 

așa avea destule probleme economice, clar nu poate și nici nu este corect din punct de vedere 

economic, să suporte creșterile de tarife la electricitate și gaze naturale, creșteri care s-au produs în 

acest an și care reprezintă cea mai mare parte a costului de producție în cazul tratării, respectiv 

epurării. Eu zic că este de datoria noastră să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura de 

continuitatea activității regiei Nova Apaserv, dar nu pot să uit nici faptul că la începutul anului 

dumneavoastră, tot în plenul Consiliului Județean, ați făcut o afirmație, că s-a întârziat destul de mult 

aprobarea majorării acestor tarife la apă și canalizare și la vremea respectivă știm foarte bine de cine 

era condusă regia de apă, mai bine spus, de domnul Gabriel Cârlan. Dar suntem în ecuația în care, 

îmi pare rău să spun, tratăm poate cu dublă măsură acest subiect. Eu zic să depășim aceste polemici 

și să mergem mai departe și operatorul să poată să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Trebuie 

să dăm dovadă de maturitate politică și să luăm cele mai bune decizii pentru că interesul locuitorilor 

trebuie să fie cel care trebuie să primeze și toate lucrurile să fie făcute cu multă implicare și cu multă 

aplecare. Dacă mai sunt alte dezbateri? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (19 voturi „pentru”; 10 „abțineri”; 1 „neparticipare” 

- dl Deleanu Constantin Dan) 
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Punctul 15 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 17 noiembrie 2021. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă avem interpelări din partea colegilor consilieri județeni? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Aș dori să cunosc care este stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse de Garda Națională de 

Mediu la groapa de gunoi de la Stăuceni, la începutul acestui an, groapă care este, dacă nu cel mai 

mare, probabil unul dintre cei mai mari poluatori ai județului, în prezent. Doresc răspuns scris. 

Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții, vă rog. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Doamnelor și domnilor, din păcate o dată cu pandemia de COVID-19 asistăm la un alt 

fenomen care a luat amploare în această perioadă, este vorba despre violența domestică. Asistăm, 

auzim ori nu auzim de lucruri tragice, dramatice care se întâmplă în fiecare zi, de victime ale acestui 

adevărat flagel. Este aproape o pandemie. Astăzi, 25 noiembrie, marcăm Ziua Internațională a luptei 

împotriva violenței asupra femeilor și fetelor, de aceea îndrăznesc să mă adresez dumneavoastră, 

tuturor celor prezenți, cu rugămintea și nu sfat, doar rugămintea de a ne implica cu toții, de a trage un 

semnal de alarmă, dar în același timp, de a ajuta, în măsura în care putem fiecare, victimele acestei 

violențe. Și nu doar în calitatea noastră de simpli cetățeni, dar mai ales ca reprezentanți ai instituțiilor 

statului care pot și trebuie să se implice și să facă ceva în acest sens, pentru stoparea acestui lucru. 

Este vorba la urma urmei despre dreptul fiecărui cetățean de a trăi în siguranță și cu demnitate iar noi, 

fiecare dintre noi, trebuie și putem să facem ceva pentru a stopa acest lucru. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean. Așa după cum ați observat, noi astăzi ne-am raliat 

demersului făcut de ANES și punctăm această zi, vom ilumina în această după amiază sediul 

administrativ, atât al Instituției Prefectului, cât și al Consiliului Județean, sediu comun de altfel. 

Instituția subordonată Consiliului Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, instituție care are în obiectul de activitate această parte și în locuința protejată – Locuința 

Venus, pe care o gestionăm prin intermediul Direcției, asigurăm în acest moment locurile necesare 

pentru toate doamnele care trec prin asemenea traume și care solicită sprijin din partea instituțiilor 

statului, astfel încât acolo au un loc propice, un loc unde specialiștii noștri le oferă acea consultanță 

psihologică, în afară de faptul că în acea locuință protejată, doamnele care apelează pot să stea în 

acest adăpost cel puțin 1 an de zile. Până în acest moment au fost doamne de pe raza județului 

Botoșani care au apelat la serviciile noastre, destul de puține aș putea spune, pentru că imediat ce se 

mută în această locuință protejată, la un interval foarte scurt de timp, ele revin la domiciliu și cred că 
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ține de noi să transmitem acele mesaje și să facem tot ce stă în puterile noastre ca astfel de traume să 

nu se mai întâmple și acest flagel să fie mult mai limitat în perioada următoare. 

Noi ne raliem tuturor politicilor guvernamentale naționale din acest domeniu și le punem în 

aplicare atât cât ne stă nouă în putință ca și autoritate județeană. Așadar, după amiază, cine dorește, 

la ora 17:00 eu voi fi prezentă la sediul DGASPC, alături de colegii vicepreședinți. Dacă sunteți 

dispuși, vă așteptăm să avem acolo o întâlnire la ora 17:00. Vă mulțumesc tuturor!  

Dacă nu mai sunt alte interpelări, vă mulțumesc pentru prezență! 

Și pentru că urmează ziua de 1 decembrie, acei dintre dumneavoastră care vor să participe 

la activitățile de 1 decembrie, sunteți așteptați cu toții. 

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

  

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

  

   

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


