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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.05.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 128 din 20.05.2022 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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

României și Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, din numărul total de membri ai executivului sunt prezenți 27 de 

colegi. Lipsesc motivat 6 colegi. (dna Daniela Aramă, dl Dan-Constantin Deleanu, dl Doru-Costel Gavrilaș, 

dl Viorel Iliuță, dl Radu Malancea și dna Raluca Vaipan) 

Participă la ședința noastră de astăzi doamna director Amalia Marian care ține locul domnului 

secretar general al județului, care se află în concediu, domnii și doamnele directori ai instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean și ai direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, care fac obiectul 

proiectelor de hotărâre. 

 

Înainte de a intra pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi, în numele Consiliului Județean 

Botoșani, vreau să felicit un campion special pe care îl are județul nostru, Andrei Pălimariu, care s-a întors 

încărcat de lauri de la Special Olympics Malta. Andrei a cucerit medalia de argint în proba de ștafetă 4X25 

metri, cea de bronz în proba de bras 50 de metri și a intrat în finală în proba de crawl.  A muncit mult pentru 

aceste rezultate și merită toate felicitările noastre și să-i urăm succes în continuare pentru că va participa la 

întrecerile de la Jocurile Mondiale Special Olympics de anul viitor care vor avea loc la Berlin. 

Pentru rezultatele tale deosebite, Consiliul Județean Botoșani îți oferă o Diplomă de Onoare și o 

flacără simbolică, stilizată, care simbolizează olimpismul.  

Felicitări, Andrei! Să știi că toți cei de aici sunt mândrii de tine, de rezultatele pe care le-ai obținut 

cu multă, multă muncă. Vreau să felicit pe minunații tăi părinți care ți-au fost aproape, care te-au îndrumat, 

care s-au implicat și ți-au dat cel mai mare sprijin.  

Așadar, un buchet de flori simbolic. Felicitări! 

Dacă Andrei vrea să ne spună câteva cuvinte, îl vom ruga la microfon. 

 

Andrei Pălimariu: 

Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine! Aceasta este o medalie din partea mea. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Pentru mine? 

 

Dan Pălimariu: 

Cred că emoțiile sunt mai mari decât în timpul concursului. Andrei vă mulțumește tuturor! 

Rezultatele lui sunt parte a societății noastre, pentru că noi considerăm că societatea se schimbă în bine.  

Am avut avantajul de a avea bazinul de la Cornișa unde în ultimii 3 ani l-am antrenat pe Andrei. 

Eforturile sunt mari, Andrei nu înoată de astăzi, înoată de la 8 ani, pereții lui sunt plini de diplome și de 

medalii, dar este a doua medalie internațională. A mai avut în 2018 una, în Kosovo, și acum a demonstrat 
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întregii echipe Special Olympics că munca lui de la 8 ani până acum s-a concretizat într-un record personal. 

Și-a bătut propriul record de anul trecut, din Italia, cu încă 3 secunde. Deci a câștigat bronzul cu 1 minut și 

8 secunde, ținând cont că recordul este de 55 de secunde. Și locul 7 la crawl, cu 55 de secunde, recordul 

personal l-a făcut în calificări la 52 de secunde. 

Sport adevărat prin care facem incluziune în societate și considerăm că îi aducem abilitățile la 

nivelul societății și îl scoatem, nu numai pe el ci și pe ceilalți tineri cu dizabilități, care trebuie încadrați și 

acceptați de societate. Andrei devine un exemplu pentru ceilalți tineri din asociație și încercăm să dăm curaj 

părinților, familiilor care au copii cu dizabilități, să meargă înainte pentru că dacă luptă vor avea și rezultate. 

Mulțumim! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Au reprezentat România la această competiție internațională doar 12 tineri din toată țara și este cu 

atât mai important pentru noi că iată, unul din cei 12 a fost de la noi, de la Botoșani și ne-a și ne-a și 

reprezentat cu foarte multă mândrie. Așadar, meriți toată aprecierea noastră! Să o ții tot așa și ori de câte ori 

ai nevoie de sprijin știi unde să ne găsești. Mă bucur că am putut pune umărul la rezultatul tău, într-o proporție 

destul de mică. 

 

Dan Pălimariu: 

Mulțumim pentru tot sprijinul dumneavoastră! Pe lângă aspectul antrenamentului, deplasarea 

echipei s-a făcut destul de dificil pentru că momentan Special Olympics nu primește fonduri de la Comitetul 

Paralimpic.  

Noi ca asociație, când ne-am înființat, nu am luat aspectul sportiv ca un criteriu reprezentativ, ci 

lucrăm pe mai multe domenii. Comitetul Paralimpic și Federația Română de Sport dorește doar cluburi strict 

pe sport. Și atunci nu am putut avea finanțare, am apelat la tot felul de persoane fizice, printre care și doamna 

Federovici. Au fost alături de noi și companii din România care ne-au sprijinit pentru a putea face deplasarea 

în Malta. 

Mulțumim foarte mult! Sperăm să mai venim cu rezultate și altădată. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Felicitări! 

Doamnelor și domnilor consilieri, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 14 de puncte, din 

care 11 sunt proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de hotărâri, precum și cu aprobarea procesului-

verbal al ședinței extraordinare din data de 20 mai. Proiectele propuse sunt: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul Botosani”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Total al obiectivului de investiții 

„Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala Profesională  Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, 

nr. 39C, municipiul Botoșani, județul Botoșani”; 

- Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică 

a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare spații școlare la Școala Profesională  Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

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

care v-au fost transmise. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 
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Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. (Proiect nr. 106 

din 11.05.2022) 

Modificările propuse se referă la transformarea unui post în care un funcționar public este încadrat 

într-un post de nivel imediat superior, precum și la avansarea în gradații superioare a unor salariați, 

corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.  

Modificările propuse nu influențează numărul de posturi aprobat, menținându-se același număr de 

posturi, respectiv 30. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului și proiectului de management câștigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani - instituție publică de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 108 din 17.05.2022) 

În urma desfășurării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager 

la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, doamna Irimia – 

Cenușă Iustina a obținut ca și rezultat final nota 9,80 și a fost declarată admisă.  

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de 

management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Botoșani - actualizat în anul 2022. (Proiect nr. 111 din 

19.05.2022) 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a elaborat Planul de analiză și acoperire a riscurilor 

pe teritoriul județului Botoșani - actualizat în anul 2022 care, potrivit prevederilor legale, se aprobă de către 

consiliul județean. Planul de analiză și acoperire a riscurilor urmărește realizarea următoarelor obiective 

principale: 

• asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență; 

• amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor 

de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;  

• stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;  

• alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de 

urgență. 

Îi mulțumim domnului inspector șef pentru prezența la ședința noastră de astăzi. 
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Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei. (Proiect nr. 112 din 19.05.2022) 

Consiliul Județean Botoșani a încheiat în anul 2017 Contractul de finanțare nr.760/24.11.2017, 

pentru Proiectul cu titlu „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, de 

modernizare a 106 km de drum județean. 

Modificările legislative din domeniul fiscal și al salarizării muncii intervenite de la data semnării 

contractului de finanțare (anul 2017), și până la momentul atribuirii contractului de lucrări au făcut ca partea 

de cofinanțare pe care trebuie să o asigure acum Consiliul Județean să fie mai mare decât excedentul bugetar 

pe care îl avem la dispoziție. În plus, explozia prețurilor la materialele de construcții și combustibili din 

ultimul an a dus la o scumpire a lucrărilor, pe care trebuie să o recunoaștem pentru ca firmele implicate în 

acest proiect să poată să-l finalizeze. Având în vedere aceste motive, pentru a nu pune în pericol proiectul 

de investiții în infrastructură care are o mare importanță pentru județul Botoșani propun aprobarea 

contractării unui credit intern cu o valoare de 80.000.000 lei, pe o durată de 15 ani cu o perioadă de grație 

de 2 ani.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (26 voturi „pentru”; 1 abținere – dna Mihaela Hrițcu 

Lafontain) 

 

Punctul 5 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 majorarea capitalului social, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în 

numerar la capitalul social. (Proiect nr. 113 din 19.05.2022) 

Dezechilibrul financiar cu care se confruntă societatea Nova Apaserv, afectează sustenabilitatea 

operatorului pe termen lung punând în pericol realizarea programului de investiții în infrastructura sistemului 

de alimentare cu apă și de canalizare, precum și asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului 

de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametri normali. Necesitatea asigurării 

unui sprijin financiar pentru Nova Apaserv, din partea acționarilor este vital în aceste momente pentru a nu-

i periclita și mai mult activitatea. Din această cauză se propune o majorare a capitalului social al Societății 

NOVA APASERV prin aport în numerar, în cuantum de 9.893.800 lei, respectiv emisiune de noi acțiuni în 

număr de 494.690, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, distribuite pentru subscriere acționarilor existenți. 

Participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani 

se va realiza prin aport în numerar, în cuantum de 9.399.120 lei, reprezentând un număr de 469.956 de noi 

acțiuni, cu valoare nominală de 20 lei/acțiune. Aici se impune îndreptarea unei erori de redactare, în sensul 

că valoarea corectă a aportului este de 9.399.120 lei și nu de 9.399.110 lei, cum a fost trecut în proiectul de 

hotărâre. 

Sumele obținute de societate din vărsămintele obținute prin aportul Județului Botoșani la majorarea 

capitalului social vor avea destinații precise, axate pe investiții și plata ratei la BERD. 

Investițiile constau în:  
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- branșamente cu contorizare inteligentă pentru o mai bună gestionare a volumului de apă vândut 

(2.696.060 lei) 

- achiziționarea de utilaje – buldoexcavatoare și vidanje – pentru eficientizarea activității de 

intervenții la avarii și diversificarea serviciilor oferite de Nova Apaserv populației în vederea creșterii 

veniturilor. Vorbim despre 8 utilaje în valoare de 4.476.945 lei, iar la branșamente valoarea este de 2.696.060 

lei. 

- lucrări de reabilitare a conductei de transport Botoșani-Flămânzi, în valoare de 494.690 lei. 

Majorarea capitalului social implică două etape principale:  

- adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social;  

-desfășurarea procedurii propriu-zise de majorare a capitalului social, prin subscriere din partea 

acționarilor și înregistrare la Registrul comerțului. 

 

Dacă sunt întrebări? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 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 numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021. (Proiect 

nr. 114 din 19.05.2022) 

Auditorul financiar a fost selectat de societate, potrivit prevederilor legale, iar numirea acestuia se 

face de către Adunarea generală.  

Proiectul de hotărâre a fost întocmit în baza raportului Consiliului de Administrație, a raportului 

Auditorului Financiar și avizului Consiliului de Administrație. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, doamna consilier. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Este firesc să avem un audit financiar, este firesc, din păcate, să mărim capitalul social la Nova 

Apaserv. Sper că nu din nou, într-un sac fără fund, sper ca acțiunile viitoare ale societății să fie astfel încât 

la anul să nu mai votăm din nou o mărire de capital social. Între altele, sunt sigură că nu e coadă la registru 

și tot Consiliul Județean și le va asuma.  

Ținând cont de toate aceste condiții, evident că vom vota „pentru” acest audit, este și firesc să fie. 

Întrebarea este: de ce AFIL? Vă dau și explicații, dacă doriți extrapolez. 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Bună ziua! De ce AFIL? De când s-a format Nova Apaserv noi am avut o colaborare cu firma de 

audit BDO București. Conform reglementărilor europene o firmă de audit nu poate să auditeze mai mult 

de10 ani. La 5 ani s-a schimbat auditorul senior și anul acesta a trebuit să facem o cerere de ofertă, achiziția 

s-a făcut prin SICAP, este o achiziție directă. Cu firma AFIL avem și o colaborare pentru contractul de 

finanțare pentru cerere de rambursare. Dar nu este doar acesta motivul.  

 

Doamna Agnes Holca: 

Dar care motiv mai este? 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Nu doar acesta a contat. Au fost ofertele pe care le-am primit. 
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Doamna Agnes Holca: 

Și ce a mai contat dacă nu doar acest lucru a contat? 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Atât am primit. Colaborez pe parte de cerere de rambursare, deci pe partea de activitate curentă a 

societății, nu pe auditul statutar. Deci nu ne dă consultanță pentru alte proiecte. Nu este incompatibilitate. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Mă scuzați, tocmai ați spus că aveți o colaborare foarte bună cu AFIL. Dumneavoastră ați spus, nu 

eu. 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Am spus că avem o colaborare pe partea de cereri de rambursare. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Deci aveți o colaborare cu AFIL, care vă va face și auditul financiar.  

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Tot pe audit, nu pe altceva. Este pe audit, nu pe alte colaborări. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Nu pus sub semnul întrebării și nici nu vreau să suspicionez sub nici o formă activitatea AFIL. Doar 

că, stimați colegi, mă gândeam că în condițiile actuale ale Nova Apaserv, în condițiile în care tocmai am 

mărit capitalul social la Nova Apaserv, în condițiile în care Consiliul Județean este cred că aproape 100% 

implicat în activitatea bună și rea a Nova Apaserv, fac o paranteză, nu cunosc AFIL-ul, nu contest activitatea, 

mă gândeam că tot cheltuim bani, nu cred că 10% plus/minus în cheltuială contează foarte mult, astfel încât 

și Deloitte, Pricewaterhouse, Audit One, aceste firme de audit renumite pe care le cunoaștem ar fi venit, ar 

fi avut un punct de vedere extrem de obiectiv, străin. Aceste firme știu că la finalul exercițiului de audit 

financiar vin și cu recomandări care nouă, Consiliului Județean, ne-ar fi foarte necesare, dat fiind că este 

vorba despre Nova Apaserv, nu despre altcineva. Știu că firma AFIL are o activitate de audit în Botoșani. Și 

nu de ignorat, e adevărat.  

Dar, repet, este vorba despre Nova Apaserv, este vorba despre o grămadă de bani, va fi vorba despre 

încă o grămadă de alți bani și eu cred că o firmă de audit mai neutră ar fi fost mult mai eficientă în a face 

acest audit la Nova Apaserv. 

Poate vă mai gândiți, poate că mai avem timp să analizăm situația. 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Dacă îmi dați voie, contractul a fost încheiat doar pe un an, deci nu am încheiat pe o perioadă mai 

lungă. Este pe un an și probabil că la anul vom avea în vedere. Nu am avut nici foarte mult timp la dispoziție. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Sigur. Ca de obicei, aveți foarte multe explicații care mai de care mai pertinente. De exemplu, data 

viitoare, poate că hotărâm noi, acționarul majoritar, auditul și nicidecum cei în cauză. Mi se pare o acțiune 

extrem de subiectivă și de protectivă din partea Nova Apaserv. Normal. Și eu să fi fost în locul lor, alegeam 

un audit care să-mi convină. 

Evident, acțiunea în sine trebuie făcută, este legală, este necesară, dar ar fi avut și variante mult mai 

bune în sensul obiectivității informațiilor care rezultau în urma acestui exercițiu. 
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Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier. Vă rog. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Vreau să intervin și eu puțin. Bună ziua, stimați colegi! 

Acum două săptămâni, trei săptămâni chiar, am discutat acest aspect cu dumneavoastră, mă refer la 

Nova Apaserv, și nu s-a pus în vedere că avem colaborări cu această firmă de audit. Eu înțeleg acum că 30 

mai este termenul limită, nu? 31. Apropo de ce spunea și doamna consilier Holca, da, ar trebui să fim mai 

atenți. Nu știu dacă noi putem stabili auditorul, va fi tot o licitație, pe SICAP, o comunicare, dar mi se pare 

normal să ținem cont de acest punct de vedere. Noi fiind acționarul principal, noi dăm votul principal. Știm 

ce înseamnă AGA, avem 98%,  cred că trecem spre 99% cu aceste acțiuni și e bine să discutăm un pic mai 

concret pe aceste subiecte destul de sensibile. Este un subiect sensibil și dacă într-adevăr avem colaborări pe 

alte proiecte, este o problemă, cred. Nu știu. Juridic trebuie analizat. Nu cred că domnului secretar îi scăpa 

partea aceasta juridică, vreau să menționez, presupun că este legal, dar undeva, un pic, nu este moral. Asta 

este.  

Stimați colegi, trebuie să dăm votul astăzi, pentru acest proiect, cred, iar pe viitor, ținând cont și de 

aportul substanțial al nostru, al Consiliului Județean, acționar principal, să avem o colaborare mai strânsă și 

informațiile cât mai clare de la Nova Apaserv. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Reiterez ce a spus domnul vicepreședinte, nu cred că este o problemă de legalitate pe acest proiect, 

echipa juridică analizează cu foarte mare atenție baza legală a proiectelor de hotărâre care vin pe masa 

noastră, a tuturor de altfel. Cred că a fost forțat puțin termenul de colaborare, sau ceva de genul acesta. Dacă 

dumneavoastră nu aveți pe alt gen de proiecte, ci doar pe acele sume pe care recuperăm, cred că vorbim 

despre cu totul și cu totul altceva.  

Mulțumesc tuturor. 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 115 din 19.05.2022) 

Conducerea Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu” propune 

modificarea unor articole din regulamentul de organizare și funcționare a instituției, modificări care au fost 

prezentate detaliat în Referatul de aprobare și în Raportul de specialitate. 

Pentru aceste modificări aduse regulamentului de organizare și funcționare, s-a înaintat și avizul 

Consiliului administrativ al unității publice de cultură.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean 

pe anul 2022. (Proiect nr. 116 din 19.05.2022) 

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani solicită efectuarea de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2022.  

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani solicită 

efectuarea de modificări între obiectivele cuprinse în Programul obiectivelor de investiții aprobate pentru 

anul 2022 și diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu 

dizabilități (dobânzi și transport) cu suma de 457,00 mii lei, conform Notei transmise de către Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități.  

Având în vedere cele prezentate, propun rectificarea bugetului propriu județean, atât la partea de 

venituri, cât și la partea de cheltuieli, cu suma de -457,00 mii lei și efectuarea de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții pe anul 2022, conform precizărilor făcute în Referatul de aprobare. Vorbim în acest 

moment despre o eficientizare a cheltuirii fondurilor publice în cadrul programului de investiții. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 51 din 31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament 

„Sf. Nicolae” Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 23 din 27.01.2022. (Proiect nr. 117 din 20.05.2022) 

Organismul de Implementare a proiectului, respectiv ADR Nord-Est, a solicitat eliminarea TVA de 

la categoria/subcategoria de cheltuiala eligibila (comisioane, cote, taxe). În urma efectuării acestei modificări 

și a recalculării cheltuielilor eligibile, a scăzut valoarea eligibilă a proiectului de la 3.655.398,59 lei la 

3.653.900,46 și a crescut valoarea neeligibilă de la 2.776.506,58 lei la 2.778.004,71 lei. 

Pentru acest motiv se impune modificarea contribuției ce revine Consiliului Județean Botoșani, prin 

DGASPC Botoșani, de la 2.849.980,11 lei la 2.851.448,11 lei.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul 

proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire piste de biciclete în Comuna SULIȚA, 

Județul BOTOȘANI”. (Proiect nr. 118 din 20.05.2022) 

Prin Ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999 din 10 mai 2022, 

a fost aprobat Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de 

Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local.  

Prin intermediul Componentei 10 - Fondul local, Investiția - Subinvestiția I.1.4 Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde, se finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în 

intravilanul și extravilanul localităților. 

În urma solicitării comunei Sulița nr. 2595/17.05.2022, Județul Botoșani intenționează participarea 

în cadrul proiectului cu titlul: „Construire piste de biciclete în Comuna SULIȚA, Județul BOTOȘANI”, în 

calitate de partener. Prin proiect se vor realiza piste de biciclete în lungime de 1,7 km, în comuna Sulița.  
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Detaliile au fost prevăzute în proiectul de hotărâre și în referatele de specialitate. 

Înțeleg că se impune o corecție în Anexa 3, respectiv adresa Primăriei Comunei Sulița este Strada 

Principală nr. 94, după actualizarea nomenclatorului stradal. 

Cu aceste mențiuni vă întreb dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul 

proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN 

COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI”. Proiect nr. 119 din 20.05.2022) 

Considerentele sunt aceleași, nu le mai dau citire, doar fac mențiunea că prin proiect se vor realiza 

piste de biciclete în lungime de 3,4 km, în comuna Tudora.  

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare piste pentru 

circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul Botosani”. 

Din aceleași considerente Orașul Săveni intenționează să depună acest proiect: „Amenajare piste 

pentru circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul Botosani”, iar noi vom fi parteneri.  

Prin proiect se vor realiza piste de biciclete în Săveni în lungime de 6,140 km.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Devizului General Total al obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala 

Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Prin realizarea lucrărilor propuse va crește eficiența energetică a întregului obiectiv, se vor micșora 

pierderile de căldură, un consum redus de energie termică și electrică, deci micșorarea cantităților de noxe 

emise în atmosferă și va fi un confort sporit pentru desfășurarea actului de învățământ. Conform Ghidului 

de finanțare aprobat de CNI, Devizul General a fost actualizat la data de 10.05.2022 și defalcat pe contribuții 

financiare. Valoarea investiției este de 18.294.410,77 lei, din care 18.098.247,41 lei de la bugetul de stat și 

196.163,36 lei de la bugetul nostru județean.  

Cu toții am promis că ne vom apleca și asupra învățământului special și exact acest lucru facem. Pe 

lângă proiectele cu finanțare transfrontalieră pe care le avem acum în derulare pentru cele două școli speciale, 

acest proiect de modernizare a Școlii „Sfântul Stelian”, în valoare de aproximativ 3,6 milioane de euro, va 

duce la o creștere a calității actului educațional pentru copiii noștri speciali. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, a 

amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala Profesională  Specială Sfântul 

Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Obiectivul de investiție a fost inclus în Lista Sinteză a Companiei Naționale de Investiții, iar pentru 

trecerea în etapa următoare de finanțare a obiectivului este necesară Hotărârea beneficiarului privind 

predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber 

de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin CNI  care va realiza 

investiția. 

În faza de analiză și aprobare a documentațiilor tehnico-economice s-au solicitat de către finanțator 

unele completări și modificări ale hotărârii inițiale, referitoare la angajamentul de viabilizare a 

amplasamentului și înlocuirea denumirii de „Consiliul Județean Botoșani” cu cea de ”UAT Județul 

Botoșani”. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 28 aprilie 2022 și al ședinței extraordinare din data de 20 mai 2022. 

Dacă sunt obiecții cu privire la cele înscrise în cele două procese-verbale? Nu avem. 

Supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă aveți de adresat interpelări? Nu avem. 

Ne atenționează doamna director Amalia Marian că până pe 15 iunie, nu uitați, depuneți declarațiile 

de avere și de interese. 

Mulțumindu-vă pentru votul de astăzi, ne vedem la următoarea ședință de Consiliu Județean. Și 

pentru că nu ne mai vedem până la 1 iunie, la mulți ani copilului din fiecare, să spunem așa, pentru că cu 

toții păstrăm o undă de copilărie! 

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Eu aș vrea să vă rog, astăzi, dacă aveți puțin timp la dispoziție, noi sărbătorim și în acest an, pe 27 

mai, Ziua Internațională a Medicinei de Urgență, iar Serviciul UPU SMURD Botoșani își dorește să 

puncteze, atât cât se poate, acest eveniment.  

Vă așteptăm cu drag în Parcul „Mihai Eminescu”, la foișor, pentru o evaluare succintă, dar 

importantă, a parametrilor vitali și anul acesta ne-am propus să marcăm printr-o manevră specială, 

„Heimlich” se numește, o manevră de dezobstrucție a căilor aeriene și care considerăm noi că este importantă 

pentru că în final salvează o viață. Mulțumesc! 
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Doamna Doina Federovici: 

La ce ora începe evenimentul? 

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Îmi cer scuze, emoțiile își spun cuvântul. Evenimentul începe cu ora 13:00 și durează până la ora 

17:00, pentru cei care își doresc să ni se alăture.  

Mulțumesc! 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia MARIAN 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


