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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 26.05.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 110 din 20.05.2021 

 

 

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 numărul total de consilieri județeni, 33, care 

au fost convocaţi pentru ședința noastră de astăzi, sunt prezenţi 31 de colegi. Lipsesc domnul 

consilier județean Hrimiuc Liviu și doamna consilier județean Holca Agnes Mihaela. 

La şedinţa noastră de astăzi participă domnul secretar general al județului, domnii și 

doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean și conducătorii instituțiilor 

subordonate Consiliului Judeţean care fac obiectul proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 20 de puncte, din care 17 sunt 

proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte, respectiv: 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 

din 31.03.2020 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea 

capitalului social al societății Nova Apaserv S.A. Botoșani; 

- Proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății 

NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și 

acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani. 

Suplimentarea este necesară pentru a da posibilitatea societății Nova Apaserv de a plăti la 

termen rata scadentă aferentă împrumutului BERD, precum și de a acorda un mandat 

reprezentantului județului pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova 

Apaserv convocată pentru data de 27 mai, adică pentru mâine. 

 

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

proiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv pentru cele suplimentare, avize care v-au fost 

transmise. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Nu sunt, drept urmare 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 pentru aprobarea „Planului 

județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”. (Proiect nr. 108 din 

14.04.2021) 
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 Distinși consilieri județeni, revenim asupra proiectului de luna trecută, după ce Agenția 

pentru Protecția Mediului Botoșani a emis „Avizul de mediu” pentru Planul Județean pentru 

Gestionarea Deșeurilor 2020-2025. Este un instrument de planificare esențial pentru un 

management performant al deșeurilor, astfel încât acestea să aibă un impact cât mai redus asupra 

mediului și a sănătății umane. Planul Județean pentru Gestionarea Deșeurilor realizează o diagnoză 

a sistemului actual de gestiune a deșeurilor și o prognoză a evoluției cantităților de deșeuri 

municipale. Pe baza acestor prognoze s-a realizat proiectarea unei viziuni strategice asupra 

reorganizării gestiunii deșeurilor municipale, care constituie baza de la care se vor elabora 

proiectele de investiții cu finanțare națională și europeană din programele de mediu. 

 De la preluarea mandatului am acordat o importanță deosebită problemelor de mediu, în 

special a Depozitului ecologic de la Stăuceni, și alături de conducerea executivă a Consiliului 

Județean și de specialiștii aparatului tehnic am căutat și am găsit soluții pentru deblocarea unor 

proiecte importante și optimizarea activității. 

 La sfârșitul lunii trecute, la Depozitul de Deșeuri de la Stăuceni s-a montat o nouă stație de 

tratare a levigatului prin osmoză inversă în două trepte, de ultimă generație, cu o capacitate de 150 

de metri cubi pe zi. Investiția, care depășește jumătate de milion de euro, va fi suportată de către 

operatorul Depozitului de la Stăuceni. Noua stație reduce semnificativ riscul poluărilor accidentale 

prin deversări necontrolate în afara depozitului. De asemenea, am finalizat procedura de achiziție a 

unui echipament de monitorizare a contaminării radioactive a deșeurilor și s-a încheiat un 

parteneriat cu Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea obținerii finanțării și implementării 

proiectului de achiziționare centralizată a unei instalații de tratare mecano-biologică (TMB) cu 

digestie anaerobă și a uneia de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat. 

 Este o mică radiografie a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu privire la investițiile 

pentru această zonă. 

 Dacă sunt dezbateri? 

 Nu avem, drept urmare 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 Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2021. (Proiect nr. 122 din 

18.05.2021) 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor a fost întocmit de Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență și a fost transmis spre aprobare de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Nicolae Iorga”. Planul cuprinde o analiză a riscurilor la nivelul județului, precum și structurile 

organizatorice și instituțiile responsabile de gestionarea acestora. 

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 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza 

județului Botoșani, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost. (Proiect nr. 105 din 

14.04.2021) 
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Proiectul de hotărâre este necesar pentru implementarea legislației referitoare la 

adăpostirea animalelor aflate în pericol, pentru care polițiștii dispun măsura plasării în adăpost. 

Această obligație revine prin lege consiliilor județene, iar îndeplinirea acesteia se va face prin 

încheierea unor contracte, așa cum prevede legislația în vigoare și voi cita din articolul de lege: 

„prin încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau 

îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, precum și prin încheierea unor contracte cu adăposturi 

pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de 

organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor”.  

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

din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din 

funcțiune și casării. (Proiect nr. 120 din 17.05.2021) 

Propunerea pentru scoaterea din funcțiune se referă la unele bunuri care și-au depășit 

durata de funcționare și/sau nu mai pot fi utilizate din cauza vechimii acestora ori din cauza 

deteriorărilor suferite. În anexa la proiectul de hotărâre sunt enumerate aceste bunuri, iar în 

documentația care însoțește proiectul sunt prezentate motivele pentru care au fost propuse pentru 

casare. 

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 alipirii imobilului 

teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în 

Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în 

suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară 

nr. 65783 - Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului 

Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect 

nr. 121 din 17.05.2021) 

După parcurgerea etapelor privind schimbul de terenuri, în prezent ambele loturi aparțin 

aceluiași proprietar, respectiv județului Botoșani, și sunt date în administrarea Școlii Profesionale 

Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani, astfel încât sunt îndeplinite condițiile pentru alipirea celor două 

imobile. În acest sens a fost întocmită documentația cadastrală necesară, iar după alipire imobilul va 

avea un singur număr de carte funciară și o adresă nouă în nomenclatorul stradal al Municipiului 

Botoșani. 

Dacă sunt intervenții? 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Eu, doamna președinte. 
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Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

O întrebare: acest teren nu a fost cumpărat, a fost un schimb de terenuri, înțeleg? E vorba 

despre 169 mp prin schimb de teren. Pentru că în ședința de comisie se spunea că ar fi fost prin 

cumpărare. Este acel teren care este la CJRAE, ca să înțelegem. Mulțumesc frumos, doamna 

președinte. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier. Aș vrea să mai fac câteva precizări suplimentare. 

 Eforturile noastre, ale Consiliului Județean, de a normaliza situația de la Școala Specială 

„Sfântul Stelian” încep să dea roade. Acum aprobăm alipirea unei suprafețe de teren de 169 de 

metri pătrați pentru a întregi terenul instituției și odată cu finalizarea procedurii de achiziție a 

terenului de 225 de metri pătrați de la doamna Maria Romașcanu putem spune că am refăcut calea 

de acces în școală, necesară pentru modernizarea acesteia și pentru desfășurarea activității. În 

prezent suntem în procedura de evaluare a terenului, iar când vom primi raportul expertizei îl vom 

prezenta într-o ședință de plen a Consiliului Județean. 

 Pe de altă parte aș vrea să subliniez că proiectul privind modernizarea Școlii „Sfântul 

Stelian”, despre care făcea vorbire domnul consilier județean Iliuță la ședința în care s-a aprobat 

bugetul, a fost depus la Compania Națională de Investiții pentru finanțarea lui. Acum ar trebui să 

facem cu toții un efort comun, astfel încât să obținem finanțarea acestui proiect cât mai repede. 

 Prin depunerea proiectului spre finanțare la CNI, am degrevat bugetul județului, care este și 

așa foarte mic, de o cheltuială importantă și sperăm să găsim sprijin în actuala putere pentru a-l 

duce cât mai repede la bun sfârșit. Este un proiect care ar trebui să fie prioritar pentru toată lumea, 

pentru că beneficiarii lui sunt copiii cu probleme speciale, iar noi, cei care ocupăm vremelnic 

anumite funcții avem datoria de a face front comun, de a trece peste barierele politice pentru a le 

oferi o șansă în plus acestor copii. Ei nu au nicio vină, iar noi nu avem dreptul moral de a judeca o 

investiție în acest domeniu, în special  prin spectrul culorilor politice. 

 Așadar, în acest moment suntem cu toată procedura asigurată și sperăm să avem cât mai 

repede și expertiza de la evaluator astfel încât să facem și următorul pas. 

 Dacă sunt alte 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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței 

actualizate a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra 

copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare 

și funcționare a Echipei Intersectoriale Locale. (Proiect nr. 123 din 18.05.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, actualizarea componenței Echipei 

Intersectoriale Locale și aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea a acesteia a fost 

solicitată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. Echipa 

Intersectorială Locală are ca obiect de activitate prevenirea abuzului asupra copilului, exploatării 

copiilor prin muncă și a violenței în familie, iar pentru actualizarea componenței acesteia instituțiile 
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publice cu atribuții în domeniu și-au desemnat reprezentanții conform documentelor care însoțesc 

proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Aș dori să fac o propunere, întrucât prin acest proiect se propune desemnarea unor 

persoane de către Consiliul Județean, fiind vot cu privire la persoane, votul trebuie să fie secret și aș 

dori ca acest vot să fie la sfârșitul ședinței noastre, să parcurgem celelalte proiecte și votul să îl 

avem la final. Sunteți de acord? Mulțumesc. 

Dacă sunt alte dezbateri?  

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean 

subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 124 din 18.05.2021) 

Principalele modificări propuse sunt transformarea unei funcții de la un grad superior la 

unul inferior, de debutant, și înființarea unei funcții de muzeograf, tot de debutant. Celelalte 

modificări se referă la acordarea gradului profesional și/sau gradației ca urmare a îndeplinirii 

condițiilor de avansare ori promovare a personalului. Propunerile de modificare au fost făcute de 

Muzeul Județean, cu precizarea că se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli alocat pentru 

anul 2021. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Drept urmare 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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul 

Botoșani, Calea Națională nr. 57, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației. (Proiect 

nr. 125 din 18.05.2021) 

Solicitarea de închiriere a fost făcută de un cabinet medical de medicina muncii, iar spațiul 

aparține domeniului privat al județului. Datele referitoare la elementele de identificare a sațiului, la 

durata închirierii, prețul de pornire a licitației și documentația de atribuire sunt cuprinse în anexele 

la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule secretar. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Îmi cer scuze, în anexa nr. 1 la coloana „Valoare de inventar” este o mică eroare, unitatea 

de măsură ar trebui să fie „lei/mp”. S-a omis „mp” și urmează să fie adăugat în forma finală a 

hotărârii. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos. Cred că cu toții suntem de acord, fiind vorba despre o eroare materială, 

poate fi îndreptată. La acest proiect de hotărâre vă rog să-mi permiteți să fac câteva considerații 

generale. 

 Distinși colegi, la acest moment, Consiliul Județean are în administrare patru cabinete 

medicale care sunt libere și pe care le poate închiria medicilor de familie.  

          Pentru că în ultima perioadă s-a tot vorbit și s-au adus acuze Consiliului Județean cu privire la 

situația cabinetelor medicale în care își desfășoară activitatea medicii de familie, aș vrea să fac 
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următoarele precizări pe baza datelor furnizate de Direcţia Administrarea Patrimoniului. Iniţial, în 

municipiul Botoșani, Consiliul Județean a avut 26 de cabinete de medicină de familie, evaluate la 

482.800 de euro. Şapte dintre acestea, în valoare 113.800 de euro, au fost vândute, iar alte trei, în 

valoare de 95.000 de euro sunt în curs de vânzare, cu proces verbal de negociere încheiat. Alte 11 

cabinete, în valoare de 188.200 de euro sunt concesionate, patru cabinete în valoare de 71.900 de 

euro sunt libere, iar un cabinet este închiriat, cu o valoare de 13.400 de euro. 

          Revenind la proiectul de astăzi, licitația pentru cabinetul medical pornește de la 3 euro pe 

metru pătrat, adică 108,6 euro pe lună, o sumă mai mult decât modică pentru un medic de familie și 

de aceea țin să resping categoric acuzațiile pe care le-au aruncat în spațiul public medicii de familie. 

Deci, cei care au vrut să-și cumpere spațiile au făcut-o, cei care au vrut să le concesioneze pe 

termen lung au făcut-o, iar nimeni din aparatul Consiliului Județean nu le-a pus nicio piedică, ba din 

contra, aparatul de specialitate a arătat deschidere pentru solicitările medicilor de familie.  

 Vă mulțumesc!  

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

 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

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

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în 

administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, destinat pentru activități conexe 

actului medical. (Proiect nr. 126 din 19.05.2021) 

Pentru spațiul solicitat a fi închiriat, unitatea medico-socială și-a exprimat acordul, cu 

mențiunea că nu afectează desfășurarea activității instituției. Precizările referitoare la elementele de 

identificare a spațiului, la durata închirierii și la prețul de pornire a licitației sunt menționate în 

anexele la proiect. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

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 Regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a unor servicii sociale care funcționează  în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. (Proiect nr. 127 din 19.05.2021) 

Solicitarea de aprobare a regulamentelor a fost făcută de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, motivat de înființarea unor noi servicii sociale, precum și de 

modificările intervenite în structura de personal a direcției.  

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 rezultatului final al 

concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la 
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Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 128 din 19.05.2021) 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de manager, proiectul de 

management declarat câștigător și durata contractului de management se supun aprobării autorității 

în subordinea căreia funcționează instituția de cultură.  

În acest proiect sunt prezentate rezultatele concursului organizat la Orchestra Populară 

„Rapsozii Botoșanilor”, stabilite de comisia numită în acest sens de consiliul județean, iar durata 

contractului de management este de 4 ani. 

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 rezultatului final 

obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul 

care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de 

management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean 

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

129 din 19.05.2021) 

În acest proiect de hotărâre este prezentat rezultatul final obținut în urma procedurii 

speciale de analiză a proiectului de management depus de managerul care la evaluarea finală a 

mandatului precedent a obținut o notă mai mare de 9. Și în acest caz, rezultatul final, proiectul de 

management și durata contractului de management se supun aprobării consiliului. 

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

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

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final 

obţinut în urma procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de managerul 

care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de 

management ce stă la baza încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 130 din 19.05.2021) 

Acest proiect de hotărâre are aceeași motivație cu a celui prezentat anterior, iar rezultatul 

final, proiectul de management și durata contractului de management sunt prezentate în proiect. 

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 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, 

pentru anul 2020, al evaluării managementului Centrului Județean pentru Conservarea și 
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Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 131 din 19.05.2021) 

La acest proiect este vorba de rezultatul evaluării anuale a managerului, rezultat care a fost 

stabilit de comisia desemnată de consiliul județean. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Drept urmare, 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 rezultatului final al 

concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la 

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 132 din 19.05.2021) 

În acest proiect sunt prezentate rezultatele concursului organizat la Biblioteca Județeană, 

împreună cu proiectul de management declarat câștigător. 

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 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala 

Populară de Arte „George Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 133 din 19.05.2021) 

Ultimul proiect din această serie se referă la rezultatele concursului și proiectul de 

management declarat câștigător la Școala Populară de Arte. 

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 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020. (Proiect nr. 134 

din 20.05.2021) 

Situațiile financiare pentru anul 2020 au fost înaintate de societatea Nova Apaserv în 

vederea obținerii unui mandat din partea Consiliului Județean pentru a fi aprobate în ședința 

Adunării Generale a Acționarilor. Situațiile financiare au avut la bază raportul privind opinia 

auditorului financiar, raportul administratorului și avizul consiliului de administrație. Propunerea de 

repartizare a profitului net este de acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier județean. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, bună ziua! Din analiza făcută, consilierii 

județeni PNL consideră că situațiile financiare aferente anului 2020 prezentate de operatorul Nova 

Apaserv spre aprobarea plenului Consiliului Județean nu reflectă o stare de lucruri normală. Chiar 

dacă nu am lua în calcul procesul pierdut la Curtea de Arbitraj care a dezechilibrat cash-flow-ul 

companiei, rezultatele financiare obținute de operatorul care deține monopolul apei și a apei uzate 

din județ sunt mai mult decât modeste.  

Dacă noua conducere a Consiliului Județean Botoșani nu ar fi amânat din motive electorale 

actualizarea tarifelor în trimestrul IV al anului 2020 și vărsarea la timp a sumelor cuvenite în contul 

majorării de capital, aprobate în prima parte a anului trecut prin hotărâre a Consiliului Județean, 

situațiile financiare prezentate astăzi de operator pentru 2020 ar fi fost mai bune, dar nu cum ar fi 

trebuit să fie. 

Noi considerăm că managementul operatorului este responsabil în primul rând pentru 

starea de fapt și în consecință, pentru rezultatul obținut. Lipsa unei restructurări a activității și a 

așezării companiei pe baze sănătoase, nu poate duce decât la un rezultat previzibil. Lipsa de 

eficiență a operatorului nu poate fi acoperită la nesfârșit de majorări de tarife și de majorări de 

capital din partea acționarilor. Dacă vă veți uita cine plătește și una și alta, veți constata că 

cetățeanul botoșănean o face, fie sub formă de plată a tarifelor, fie sub formă de impozite și taxe. Eu 

sper ca noul Consiliu de Administrație care va fi selectat va lua decizii înțelepte și va solicita unei 

noi conduceri executive un plan de redresare, adică reforme. Fără aceste reforme, la sfârșitul anului 

2021, probabil că vom ajunge de unde am plecat, adică unde suntem astăzi. 

Având în vedere cele expuse mai sus și nu numai, noi vom opta pentru a ne abține la vot la 

acest proiect de hotărâre.  

Și ca să nu vorbesc de două ori, voi face o referire la afirmația doamnei președinte cu 

referire la punctul 5, Proiectul 121, legat de Școala Sfântul Stelian. Să dea Dumnezeu să se întâmple 

așa cum spuneți, dar totul depinde de aprobarea în CNI a acestui proiect. Pentru că dacă acest 

proiect nu se aprobă în CNI, atunci nu prea este valabil ceea ce ați spus. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Tocmai de aceea am făcut un apel în special către 

partidul care se află în acest moment la guvernare, pentru a susține nu doar acest proiect al Școlii 

Speciale, ci toate proiectele pe care le are Consiliul Județean depuse în acest moment la nivelul 

Companiei Naționale de Investiții. Sunt 25 de proiecte depuse de către noi, a fost o muncă fantastică 

în ultimele 6 luni, a întregii echipe de specialiști din cadrul Consiliului Județean, a echipei executive 

și de aceea toate proiectele au nevoie de susținere, pentru că trebuie să facem front comun pentru 

dezvoltarea coerentă a județului nostru, indiferent că vorbim de partea de învățământ, că vorbim 

despre partea de sănătate, că vorbim despre partea de infrastructură rutieră. De altfel, vorbim despre 

toate investițiile de care suntem beneficiari cu toții. 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Dacă mai sunt alte intervenții?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Aș mai avea eu una. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog! 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Foarte pe scurt. După cum știți foarte bine, grupul consilierilor PNL și PNL-ul nu se opun 

dezvoltării județului, numai că să știți foarte bine că la CNI proiectele nu se aprobă în funcție de 

intervenții, pentru că toată lumea ar interveni. Se aprobă în funcție de niște indicatori care situează 

niște proiecte înaintea altora. Adică discutăm despre o ierarhizare în funcție de niște indicatori și nu 

de intervențiile politice. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Am o replică foarte bună pentru dumneavoastră. Toate proiectele noastre sunt extrem de 

importante și conducerea liberală din acest moment poate insista ca aceste proiecte să fie prinse la 

finanțare. Vreau să vă aduc aminte că pe perioada mandatului trecut proiectele județului Botoșani 

au fost susținute indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale și prioritizarea a fost făcută 

pe necesarul județului. Și noi chiar avem nevoie de o susținere din toate unghiurile, nu doar din 

partea PNL, ci și din partea USR, UDMR și a partidelor care conduc astăzi. Deci putem face cu toții 

un efort comun, astfel încât să insistăm ca aceste proiecte ale noastre să devină realitate pe parcursul 

acestui mandat. Va fi și o mândrie a noastră, a tuturor, a întregului nostru executiv de la nivelul 

Consiliului Județean, dacă avem cât mai multe proiecte promovate cu sprijin guvernamental. Eu pot 

să mulțumesc anticipat acelora dintre dumneavoastră care pun umărul la aceste proiecte. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobat. (21 voturi 

„pentru”; 10 „abțineri”) 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 31.03.2020 privind participarea 

Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea capitalului social al societății Nova Apaserv 

S.A. Botoșani. 

Prin proiect se propune modificarea hotărârii prin care s-a aprobat participarea județului la 

majorarea capitalului social al societății Nova Apaserv. Având în vedere situația financiară actuală a 

societății, se propune utilizarea sumelor care urmează a fi vărsate, în următoarea ordine de 

prioritate: a) pentru plata aferentă împrumuturilor externe și b) pentru plata asistenței tehnice și 

supervizare.  

Sunt dezbateri? 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Doamna președinte, aș avea eu o intervenție. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Bună ziua, domnilor consilieri județeni, doamna președinte. Mă adresez conducerii Nova 

Apaserv, care este vremelnică, dar o văd aici pe doamna director economic care este de foarte mulți 

ani în departamentul acesta și în compania aceasta. Bănuiesc că dumneaei a făcut acest raport de 

majorare a capitalului. Nu știu care au fost rațiunile, dar permanent, de 11 ani de zile, doamna 

director, eu votez majorare de capital la Nova Apaserv. Împărtășesc ideea domnului consilier Iliuță 
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că managementul este prost, dezastruos. Dumneavoastră o să spuneți „da, dar politicul...”. Doamnă, 

la oameni noi, vremuri noi, dumneavoastră aceeași. Și ceilalți aceiași. Nu știu care este 

raționamentul. Directori au fost domnul Cârlan, a fost domnul Albert, a fost domnul Petrușcă, 

dumneavoastră ați rămas. Ca om angajat, ca specialist, nu ați tras niciodată de urechi Consiliul de 

Administrație, cei care sunt vremelnici? Dumneavoastră sunteți acolo și vă câștigați pâinea și 

ceilalți din aparatul de specialitate, între ghilimele, că nu sunteți de specialitate, vă spun eu.  

Doamna director, eu am depus un jurământ să votez cu bună credință, dumneavoastră aveți 

pe fișa postului anumite sarcini și dumneavoastră trebuie să le atrageți atenția celorlalți. Nu știu 

dacă ați făcut-o. Întotdeauna, directorii de la operațional au venit plini de vorbe, dar de fapte deloc. 

Salarizare, index, bani, cotă variabilă, nu am auzit niciodată să spuneți: „noi, directorii, renunțăm la 

cota variabilă din cauza managementului nostru defectuos”. Niciodată. Iertați-mă, nu sunt specialist 

în economie, eu văd doar faptic, dumneavoastră veniți cu mână întinsă și solicitați în plenul 

Consiliului Județean, noi suntem vremelnici, vă repet, dumneavoastră veșnică. Ce solicitați? 

Majorare. Dumneavoastră știți că banii aceștia, care merg spre majorare, cu un management 

defectuos se pot duce în altă parte?  

Fac solicitare către departamentul economic al Consiliului Județean să vină cu date, din 

2012, de la începutul anului calendaristic, de câte ori s-a majorat de-a lungul timpului, până în 

prezent, aceste acțiuni de la Nova Apaserv . Cu sumă precisă. 

Dumneavoastră doamnă, și ceilalți de acolo, luați bani de la cetățeni, de pe canalizare, 

meteo, de la Consiliul Județean, mai văd în spațiul public și de la Guvern. Dar dumneavoastră ce 

faceți? Vă întreb. Îmi pun o întrebare retorică. Dacă ar fi să votez după buna credință, ar trebi să 

votez doamnă, după o societate corporatistă, așa cum vă numiți dumneavoastră la salarii. Dacă ar fi 

să votez după cetățeni, aș vota cu bună credință. Dar votul meu pentru dumneavoastră ca și 

management nu îl veți avea niciodată. Pentru cetățeni, doamnă. Dumneavoastră nu vă meritați locul 

și o spun cu toată responsabilitatea. Nu vă meritați locul și faceți un management defectuos. Nu 

vorbesc despre director, ci despre management. Nu știți să faceți diferența dintre director și 

management. Uitați-vă peste tot, am văzut o grămadă: presiune la apă – nu, țevi sparte, apă curge, 

orașul este devastat. Dumneavoastră nu urmăriți deloc. Nu știu ce urmăriți acolo. Sediu nu aveți, 

stați la Tratoria, acolo, ca să lămurim lucrurile. Sediu nu aveți, metrologie nu aveți pentru că o fac 

firmele străine, am mai avut o intervenție aici. Nu aveți nimic. Dar salariile sunt. Pe măsură. 

Iertați-mă, data trecută, doamna președintă știe, nu am vrut să vin să dau vot 

dumneavoastră, acestor specialiști. De 20 de ani, de la RAJ Apa, Nova Apaserv, tot ați intrat într-un 

tăvălug al datoriilor. Și doamna președintă știe. 

Domnii liberali spun că nu votează. Îi dau dreptate domnului Iliuță. Dar dacă dumnealui 

sau altcineva de la liberali era acolo, să vedeți cum votau „pentru”, noi „împotrivă”. Și știți de ce? 

Pentru că așa merge. Consilierii județeni votează. Dumneavoastră vă merge salarii, toate, toate, 

până la pensie. Mulți ani trăiască! Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Mergem mai departe. 

Distinși consilieri județeni, este clar că acum decontăm toate erorile manageriale produse 

de-a lungul existenței societății, plastic spus, suntem chemați să strângem cioburile făcute de alții. 

Aș vrea să mai fac și eu o singură mențiune.  

 Cu ceva timp în urmă, am fost acuzați că, în timp ce premierul și-a manifestat 

disponibilitatea de a ajuta cu bani Nova Apaserv, noi suntem prea orgolioși să cerem ajutorul 

Guvernului. A fost un lucru fals! Noi am inițiat alături de domnul prefect proiectul de hotărâre, dar 

în ciuda promisiunilor și declarațiilor făcute de parlamentarii liberali, proiectul nu a intrat pe 
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ordinea de zi a ședințelor de Guvern, nici de săptămâna trecută, nici de săptămâna aceasta și nici de 

acum 2 săptămâni și, în consecință, niciun leu nu a ajuns în conturile societății Nova Apaserv. Și 

asta, chiar dacă managementul operatorului este girat de către PNL și a fost girat de către liberali 

mai bine de două treimi din durata de viață a societății. 

 Sunt mențiuni pe care am ținut în mod expres să le fac pentru că aceasta este realitatea în 

acest moment.  

 Dacă sunt alte intervenții? 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 19 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, a 

profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administrație și acordarea unui 

mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății 

NOVA APASERV S.A. Botoşani. 

Potrivit prevederilor legale, profilul consiliului de administrație și profilul candidatului 

pentru poziția de membru în consiliu se avizează de autoritatea publică tutelară și se aprobă de 

adunarea generală a societății. În acest sens, la solicitarea societății Nova Apaserv s-a întocmit 

prezentul proiect de hotărâre, având în vedere faptul că în data de 27 mai a fost convocată Adunarea 

Generală a Acționarilor. 

Cunoașteți foarte bine, mandatul consiliului de administrație al Nova Apaserv se apropie 

de final și am declanșat procedura de selecție pentru noii administratori. 

Am ținut cont de solicitărilor făcute de grupul colegilor liberali și noul consiliu de 

administrație va avea 5 membri. De asemenea, s-a declanșat procedura de achiziție a unui expert în 

resurse umane pentru că dorim să alegem în noul consiliu de administrație doar persoane care să 

aducă un plus de valoare, profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. 

Spicuind din profilul candidaților, vreau să subliniez că în consiliul de administrație nu vor 

putea fi mai mult de 2 funcționari publici care trebuie să fie economiști sau juriști, iar ceilalți 3 

membri, pe tehnic, trebuie să fie specializați în domeniul utilităților publice. 

Ne dorim să selectăm cei mai buni specialiști din domeniu, pentru că provocările pe care le 

va presupune rolul de administrator la Nova Apaserv în perioada următoare sunt uriașe și doar niște 

profesioniști bine pregătiți vor putea găsi cele mai bune soluții ca societatea să meargă mai departe 

și să poată implementa proiectul pe fonduri europene accesat pe POIM2. 

Aș dori să mai fac o mențiune, în matricea consiliului de administrație, propusă în proiectul 

de hotărâre s-a strecurat o eroare materială care ar trebui corectată, după cum urmează:  

- la rubrica „Curent” s-a trecut „Administrator 1 - Administrator 3” în loc de 

„Administrator 1 - Administrator 7” cum este corect, având în vedere că numărul administratorilor 

actuali este 7; 

- la rubrica „Nominalizați” s-a trecut „Administrator 1- Administrator 7” în loc de 

„Administrator 1 - Administrator 5” cum este corect, având în vedere că numărul membrilor 

propuși este 5. 

Dacă sunt alte dezbateri?  

Vă rog, domnule consilier. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

Nu aș vrea să trecem la aprobarea acestui proiect până nu vă rog și rog și conducerea Nova 

Apaserv, ca să lămurim niște lucruri pentru că istoria poate să consemneze niște lucruri care nu sunt 

ok, aș dori să-mi fie prezentate conturile de profit și pierderi pentru fiecare an din toți anii de 

funcționare Nova Apaserv. Atât, nu foarte complicat. De aici o să putem trage câteva concluzii. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Rog conducerea Nova Apaserv să furnizeze aceste informații domnului 

consilier județean Iliuță. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 

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

 

Înainte de a reveni la punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rog să-mi dați voie să fac câteva 

considerații.  

 Deci, înainte de a trece la ultimele puncte de pe ordinea de zi aș vrea să vă prezint stadiul 

lucrărilor la Drumul Strategic.  

          Pe lotul 1 constructorul a decapat deja asfaltul de pe unul din cele două tronsoane și s-a trasat 

drumul. De asemenea, pe lotul 3 s-a început organizarea de șantier. În paralel au făcut demersurile 

pentru obținerea tuturor documentelor, pentru finalizarea procedurilor birocratice și s-a stabilit 

împreună cu dirigintele de șantier graficul de lucrări pentru a se încadra în termenul convenit prin 

contract. Deci, lucrările pe cele două loturi sunt în grafic.  

 Din păcate, trebuie să dau o veste proastă. Asocierea care a contestat licitația pentru lotul 2 

al Drumului Strategic și care a pierdut la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a 

contestat decizia CNSC la Curtea de Apel Suceava. Sperăm într-o decizie cât mai rapidă a 

magistraților suceveni așa cum s-a întâmplat și în cazul primei contestații. Oricum suntem pregătiți 

pentru orice situație, mai ales acum când Direcția Județeană de Drumuri și Poduri a semnat și 

acordul cadru pentru întreținerea drumurilor județene. Echipa de specialiști din cadrul Direcției 

Juridice lucrează în acest moment la întâmpinarea care va fi depusă la dosar și vom cere și de 

această dată judecarea în regim de celeritate pentru că nu avem, efectiv, nicio zi de pierdut. 

          În altă ordine de idei, aș vrea să o rog pe doamna consilier județean Ramona Guraliuc, care 

înțeleg că vrea să ne adreseze un mesaj. Vă rog, doamna consilier. 

 

 Doamna Ramona Guraliuc: 

 Dacă unii dintre voi ați avut așa, o curiozitate și poate vreți să știți mai multe despre ceea ce 

înseamnă medicina de urgență, mâine sărbătorim Ziua Internațională a Medicinei de Urgență și este 

prima dată când vreau să punctez într-un mod pozitiv această zi și pe această cale doresc să vă invit, 

pe Pietonalul Unirii. Noi vom fi acolo pentru a vă arăta cu ce intervenim noi în serviciul pre-

spitalicesc, respectiv mașina de terapie intensivă mobilă și un cort pe care o să îl asamblăm și cu 

personal medical și dotări pentru a monitoriza parametrii hemodinamici esențiali. Ce să spun, am 

emoții pentru că vreau să iasă lucrurile foarte frumos și bine, sper să mă ajute și vremea. Eu vă 

aștept cu drag, colegi frumoși, sper să nu fie foarte plictisitor și să fie un bonus. Adică fiecare dintre 

noi ne dorim să știm ce valoare a tensiunii avem, o glicemie, o saturație în oxigen, mai ales în 

contextul acesta epidemiologic și sperăm să creștem din punctul acesta de vedere, anul viitor să o 

facem și mai și să avem o pantă ascendentă și din punctul acesta de vedere. Mulțumesc. 
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 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc frumos, doamna consilier județean. Cu siguranță vom fi alături de 

dumneavoastră și de toți medicii și cei care activează în medicina de urgență. Este o zi importantă, 

este Ziua Internațională a Medicinei de Urgență și ar fi anormal să nu vă fim parteneri în demersul 

dumneavoastră generos.  

 În altă ordine de idei, aș vrea să vă aduc la cunoștință încă o acțiune a Consiliului Județean. 

Cunoaștem cu toții că trecem printr-o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar, iar toate 

eforturile se îndreaptă acum spre a lăsa în urmă această perioadă nefastă. Așa cum au explicat 

experții în politicile publice din domeniul sanitar, vaccinarea reprezintă singura șansă pentru 

obținerea imunizării în masă, împotriva virusului SARS COV 2 și implicit a stopării pandemiei de 

COVID 19.  

 Din  acest motiv am decis să ne alăturăm și noi, Consiliul Județean, eforturilor depuse de 

toate celelalte instituții ale statului și am inițiat un maraton de vaccinare la sfârșitul acestei 

săptămâni „Un vaccin, o vizită la muzeu”. Astfel, cu sprijinul Instituției Prefectului, a Primăriei 

Municipiului Botoșani, a Direcției de Sănătate Publică și a Inspectoratului Județean pentru Situații 

de Urgență vom demara această campanie de vaccinare, pe Pietonalul Unirii, în fața Muzeului 

Județean. Acțiunea va începe vineri, la ora 12:00 și se va finaliza duminică seară, undeva în jurul 

orelor 20:00. 

 Botoșănenii care se vor vaccina, pe baza adeverinței pe care o primesc, vor putea intra 

gratuit la Muzeul Județean pe tot parcursul celor 3 zile. Mai mult decât atât, dacă situația o va 

impune, noi vom continua acest gen de activități, cu precădere când va fi Noaptea muzeelor sau alte 

evenimente care permit amplasarea corturilor de la ISU și toată logistica necesară pentru vaccinare.  

 Așadar, distinși consilieri județeni, vă invit să diseminați mesajul nostru și acei dintre 

dumneavoastră care încă nu s-au vaccinat, să participe la campania de vaccinare.  

 În final îl voi ruga pe domnul secretar general Marcel Bejenariu să ne facă câteva 

considerații din punct de vedere al aplicării legislației în vigoare. Vă rog, domnule secretar. 

 

 Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

 Doresc să vă adresez rugămintea de a completa declarațiile de avere și declarațiile de 

interese, declarații care trebuie actualizate până cel târziu pe 15 iunie. V-au fost transmise aceste 

declarații pe e-mail, astăzi vi s-a înmânat din partea Consiliului Județean veniturile obținute din 

partea noastră, va trebui să le obțineți în mod similar pentru ocupația de bază sau alte surse de venit. 

Veniturile se declară la nivelul sfârșitului lunii decembrie a anului 2020, iar celelalte modificări 

patrimoniale trebuie evidențiate la zi, la data completării declarației.   

 Dacă aveți alte întrebări, noi vă stăm la dispoziție, dar vă rog să respectați termenul de 15 

iunie, pentru că noi suntem obligați să le trimitem mai departe, la Agenția Națională de Integritate. 

Vă mulțumesc. 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc, domnule secretar general. Cu permisiunea dumneavoastră ne întoarcem la votul 

pe care trebuie să îl acordăm la punctul 6 de pe ordinea de zi.  

 Așa cum vă spuneam anterior, întrucât prin acest proiect se propune desemnarea unor 

persoane de către Consiliul Județean, fiind vot cu privire la persoane, votul trebuie să fie secret. 

În vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare a 

voturilor, compusă din trei membri. Și rog propuneri. Din partea PSD? 
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Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi. Îl propun pe domnul consilier Sergiu Marian din partea grupului 

PSD. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Din partea grupului ALDE? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Pe domnul Gavrilaș Doru. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Din partea PNL? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Dacă nu se supără colegii mei, mă voi propune pe mine. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Cu siguranță nu se vor supăra.  

Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

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

 

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

buletin de vot.  

În cabina de vot, cine este de acord cu persoana 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: 

Bun ziua, stimați colegi, doamna președinte. Începe procedura de vot. 

Se prezintă la vot doamna președinte Federovici Doina Elena. 

Se pregătește doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. 

Urmează domnul Alecsandru Gabriel Augustin. 

Urmează doamna Andrei Cristina Andreea. 

Este invitat domnul Aroșoaie Lucian – Dinu. 

Se pregătește domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Am rugămintea să fiți mai operativi în procesul de votare. 

Se pregătește doamna consilier județean Breșug Cristina. O invităm la vot. 

Urmează domnul consilier Cornilă Sorin. Domnule consilier, vă rog.  

Se apropie de cabina de vot domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu Bogdan. 

Urmează domnul consilier județean Deleanu Constantin Dan. 
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Se pregătește domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Urmat de domnul Gavrilaș Doru Costel. 

Îl așteptăm la vot pe domnul consilier județean Gireadă Ionuț. 

Urmează doamna consilier Guraliuc Elena Ramona.  

Doamna Holca Agnes Mihaela este absentă. 

Se apropie de cabina de vot doamna Hrimiuc Galia. 

Urmează domnul Hrimiuc Liviu. Absent. 

Se prezintă la vot doamna consilier Hrițcu Lafontain Mihaela. 

Urmează domnul consilier județean Iliuță Viorel. 

Se pregătește doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. 

Îl invităm să preia buletin de vot pe domnul consilier Malancea Radu.  

Îl așteptăm la cabina de vot pe domnul consilier Manolache Ciprian. 

Urmează subsemnatul, Sergiu Marian. 

Urmează doamna Marocico Floarea. 

Se prezintă la cabina de vot domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Îl așteptăm pe domnul liberal Nichiteanu Tiberiu Leonard. 

Urmează domnul consilier județean Olaru Cătălin Cristian. 

Urmează domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Se pregătește domnul consilier Pintilii Grosu Cristian. 

O așteptăm la cabina de vot pe doamna Saucă Mariana Mirela.  

Urmează domnul consilier județean pesedist Țîmpău Andron. 

Se apropie de cabina de vot și doamna consilier județean Vaipan Raluca. 

Și nu în cele din urmă, domnul consilier județean Vrajotis Lazăr Claudiu, consilier liberal. 

Stimați consilieri județeni, procesul de votare s-a încheiat, urmează numărarea voturilor.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Rog consilierii județeni să revină în sală. 

Îl rog pe domnul secretar general să ne anunțe rezultatul votului. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

În urma exprimării votului secret, a fost înregistrat următorul rezultat:  

- Voturi exprimate: 31 

- Voturi valabil exprimate: 31 

- Niciun vot anulat. 

- Pentru doamna Maria Felicia Mihai - 30 voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”;  pentru 

doamna Mirela Damian - 31 voturi ,,pentru”; pentru doamna Simona Ionela Mîndru - 

30 voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”; pentru doamna Aniela Bianca Merticariu - 30 

voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”; următoarele persoane din listă au obținut toate 31 

voturi ,,pentru”, niciun vot „împotrivă”. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general. 

Întrucât proiectul cuprinde și regulamentul de organizare și funcționare, supun la vot art. 2-

5 din proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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Art. 2-5 din proiectul de hotărâre au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (31 voturi 

„pentru”) 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 12 mai 2021. 

Dacă sunt 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 21 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt interpelări? Nu avem. 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi: Diverse.  

Dacă sunt alte chestiuni de prezentat? Nu avem. 

În condițiile în care în acest format nu ne mai vedem până la 1 iunie, la mulți ani tuturor 

copiilor dragi nouă, din județul Botoșani! La mulți ani și nouă pentru că undeva, acolo, în interiorul 

sufletului nostru suntem și noi copii! 

Week-end frumos și vă așteptăm la cele două acțiuni pe care le-am enunțat anterior. 

Zi frumoasă! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


