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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.06.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 151 din 21.06.2022 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

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 județeni, din totalul de 33 de consilieri județeni, participă la 

ședința noastră de astăzi 30 de colegi. Lipsesc 3 colegi, motivat din câte înțeleg. (dl Gabriel-Augustin 

Alecsandru, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dl Radu Malancea) 

Participă la ședința noastră de astăzi doamna director al direcției juridice, care ține locul domnului 

secretar general, domnii și doamnele directori ai direcțiilor de specialitate din Consiliul Județean și 

bineînțeles, domnii și doamnele directori ai unităților subordonate care fac obiectul proiectelor de hotărâre 

de astăzi. 

 

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

Propun suplimentarea ordinii de zi , după punctul 18 cu două proiecte, respectiv: 

- Aprobarea actualizării Devizului General la obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa 

rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”,  și  

- Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea 

Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași” și a cheltuielilor legate de 

proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

25 din 18.02.2020 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 106 din 20.05.2022. 

Menționez că pentru toate proiectele de hotărâre avem avize favorabile de la toate comisiile 

de specialitate pentru toate proiectele, avize care v-au fost transmise. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate 

de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2023. (Proiect nr. 107 din 

11.05.2022) 

 

Propunerile de stabilire a taxelor locale pentru 2023 s-au efectuat cu respectarea prevederilor din 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a reglementat indexarea impozitelor 

și taxelor locale, cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”. 

„Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor”.  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat oficial că „Rata inflației 

pe 2021 este de 5,1%”.  
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Propunerile privind taxele locale aferente anului 2023 sunt prezentate în anexa la prezenta 

hotărâre.  

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public 

județean și darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 123 din 10.06.2022) 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, cu ocazia inventarierii domeniului public și privat al 

județului Botoșani, s-a constatat existența pe teren a unor bunuri care nu sunt înregistrate în inventarul 

domeniului public al județului. Cu această ocazie, s-au făcut propuneri pentru evaluarea acestor bunuri și 

declararea lor de interes public județean.  Propun darea în administrarea Muzeului Județean, respectiv a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a acestor bunuri, pentru utilizarea în 

activitatea proprie.  

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind revocarea dreptului de administrare al 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani asupra unui bun aflat 

domeniului public al Județului Botoșani (Proiect nr. 124 din 10.06.2022) 

  

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani a eliberat din data de 

12.04.2022 spațiul amplasat în imobilul „Casa Isăcescu” din mun. Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 57, 

în care a funcționat, motiv pentru care a solicitat revocarea dreptului de administrare. Acest demers a avut 

ca motiv mutarea în imobilul din str. Cuza Vodă nr. 2.  

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii 

Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2022 - 2023. (Proiect nr. 125 din 

14.06.2022) 

 

La propunerea Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani taxele școlare pentru anul școlar 

2022–2023 sunt menținute la nivelul celor practicate în anul școlar 2021–2022 întrucât creșterea acestora 

ar duce la încasarea cu dificultate a taxelor. În anul școlar 2021–2022 a fost introdusă o nouă disciplină – 

Dans popular). 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de oportunitate 

pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani” și a modalității de atribuire a Serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate. (Proiect nr. 126 din 14.06.2022) 

 

Serviciul public de transport județean se poate administra prin atribuirea acestuia în următoarele 

modalități: gestiune directă sau gestiune delegată. 

În vederea determinării modalității de gestiune a serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate în județul Botoșani, Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Direcției 

Servicii Publice a Consiliului Județean a elaborat un amplu studiu de oportunitate, structurat în șase 

capitole pe care l-ați regăsit în Anexa la proiectul de hotărâre, prin care se propune atribuirea prin gestiune 

delegată.  

 Dacă sunt intervenții? 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 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. 127 din 15.06.2022) 

 

Modificările pe care le propun se referă la promovări în grade superioare față de cele deținute 

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

în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017, cu modificările ulterioare și a reglementărilor 

specifice în vigoare. Numărul de posturi aprobat se menține neschimbat.  

Dacă sunt intervenții? 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, 

pentru anul școlar 2022/2023. (Proiect nr. 128 din 16.06.2022) 

 

Astfel, Planul de școlarizare pentru anul școlar 2022/2023 prevede un număr de 42 catedre cu 

875 cursanți.  

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 129 din 

16.06.2022) 

 

În urma modificărilor propuse, numărul total de funcții în structura instituției este redus cu 3 

posturi de execuție, funcții contractuale. Menționăm că în data de 17.06.2022, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale a emis Avizul consultativ prin care se avizează structura organizatorică și numărul 

de personal al DGASPC Botoșani pe care le dezbatem astăzi. 

Dacă sunt intervenții? 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare 

între Județul Botoșani și Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor 

materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de 

droguri. (Proiect nr. 130 din 17.06.2022) 

 

Stimați colegi, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani a propus 

Consiliului Județean Botoșani încheierea unui protocol de colaborare în domeniul prevenirii traficului și 

consumului ilicit de droguri. Pentru finanțarea activităților de prevenire a traficului și consumului ilicit 

de droguri propun alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul propriu județean pe anul 2022, (în vederea 

realizării materialelor implementării proiectelor naționale antidrog (ghidul educatorului, caiete cu fișe 

de lucru pentru copii, manualul profesorului, caietul elevului, ghidul profesorului, broșura 

părintelui)). 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar din 

bugetul propriu județean pe anul 2022 unor unități de cult din județul Botoșani aparținând cultelor 

religioase recunoscute în România. (Proiect nr. 131 din 20.06.2022). 

Având în vedere solicitările transmise de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia 

Iașului se propune alocarea din bugetul județului Botoșani pentru anul 2022 a sumei de 585 de mii de lei 

pentru 9 unități de cult.  

 

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. (30 voturi „pentru”) 
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Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, 

instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 

132 din 20.06.2022). 

 

Modificările propuse în organigramă nu influențează numărul de posturi aprobate, menținându-se 

același, respectiv 14.              

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului propriu județean, 

al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și 

efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022. (Proiect nr. 133 

din 20.06.2022) 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 31,3 mii 

lei la partea de venituri și cu suma de 5.986,3 mii lei la partea de cheltuieli, asigurând echilibrul bugetar 

prin angajarea sumei de 5.955 mii lei din excedentul anilor precedenți, precum și al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 31,3 mii lei atât la 

partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în programul obiectivelor de 

investiții aprobat pe 2022. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-

militare a județului Botoșani. (Proiect nr. 134 din 20.06.2022) 

Monografia economico-militară a județului se întocmește o dată la 4 ani și se actualizează anual. 

Datele necesare actualizării au fost furnizate de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de 

odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură 

de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 135 din 20.06.2022). 

 

Conform legislației muncii în vigoare, pentru personalul contractual de specialitate din familia 

ocupațională „CULTURĂ”, care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau vătămătoare 

în cadrul Muzeului Județean Botoșani, trebuie să aprobăm durata concediului de odihnă. Fac mențiunea 
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că la articolul 2 s-a strecurat o eroare materială, respectiv sintagma ,,contabil șef” va fi scoasă din textul 

articolului. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 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 indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității 

publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de 

Administrație ai societății. (Proiect nr. 136 din 20.06.2022). 

 

Prin Hotărâre de Consiliu Județean s-a aprobat modelul de contract de mandat și stabilirea 

remunerației membrilor consiliului de administrație, constând într-o indemnizație fixă brută lunară și o 

remunerație variabilă care este condiționată de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari, cât și a ponderilor indicatorilor-cheie de performanță. Menționez că pentru 

primul an de mandat indemnizația variabilă nu se va aloca motivat de situația economico-financiară a 

operatorului economic, iar pentru anii viitori se vor acorda doar dacă indicatorii stabiliți de dumneavoastră 

pentru activitatea operatorului vor fi atinși. 

În proiectul de hotărâre este sintetizat mandatul special care se acordă reprezentantului Județului 

Botoșani în AGA societății, pentru exercitarea dreptului de acționar majoritar potrivit legislației în 

vigoare. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Doamna Rodica Abăcioaei: 

Bună ziua! Stimați colegi, vreau să fac mențiunea că intervenția mea nu este politică, ci strict 

cetățenească. Vreau să spun că eu sunt consilier la al doilea mandat și din 2016, în fiecare vară, strig 

neputința cetățenilor din orașul Flămânzi, care au doar 3 ore de apă pe zi și săptămâni întregi nici măcar 

atât. Știți prea bine că anul trecut a fost și un protest în acest sens. Ceea ce vreau să spun este faptul că 

dacă la început era privit cumva cu mirare faptul că orașul Flămânzi are doar 3 ore de apă pe zi, constat 

că acum a intrat în normalitate și neîndeplinirea misiunii de a avea toți cetățenii din județul Botoșani apă 

nu mai constituie un criteriu de normalitate, nu de performanță. Deci, ca să vorbim despre performanță la 

Nova Apaserv, întâi trebuie să asigurăm normalitatea. Iar normalitatea înseamnă ca toți cetățenii să 

beneficieze de apă și de condiții minimale 24 de ore pe zi. Dacă nu, măcar 12 ore. Să zicem că noaptea 

nu. Ori eu am observat și în presă că un sfert de județ suferă din cauza lipsei de apă. Și aș vrea să întreb, 

este o echipă managerială nouă, căreia îi acord gir, dar de 6 ani, în fiecare an, aceeași problemă și nu se 

ia nici o măsură. 

Doamna președinte, eu am mare încredere în puterea dumneavoastră de decizie și de a lua măsuri 

în folosul cetățenilor. Vă rog din suflet! Eu cred că se poate face ceva. V-am spus, nu este o declarație 

politică, este strict cetățenească, de empatie față de acești oameni care nu au apă să-și toarne în toaletă, 

care nu au apă să gătească. De acele 3 ore în care se dă apă la Flămânzi, de la 6 dimineața la 9, nu pot 

beneficia toți oamenii. Sunt femei care au spus: „eu plec la ora 8 la serviciu, nu am timp să spăl o mașină 

de rufe de la 6 la 8.” 

Vă rog din suflet. Cred că există o soluție. Au fost multe pierderi, am văzut un anunț făcut de 

reprezentanții Nova Apaserv, chiar au trimis o adresă către DSP, către Inspectoratul pentru Situații de 
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Urgență, către Garda de Mediu, prin care îi anunță un program pentru Flămânzi de 3 ore de apă, ca și cum 

aceasta ar fi normalitatea. Și vorbim aici de indicatori de performanță. Este de-a dreptul jenant, dragi 

colegi. Puneți-vă în situația acelor oameni. Eu am toată încrederea că dumneavoastră veți găsi soluțiile 

potrivite pentru a rezolva această problemă. Spuneam colegilor mei, sunt zone pe glob în care s-a înființat 

Poliția Apei. Știți asta? Cetățenii care folosesc furtunuri sparte, care au gazonul prea verde, sunt trași la 

răspundere. De ce tu folosești mai multă apă în detrimentul celui care nu are nici de băut, nici de consumul 

strict?  

Deci este jenant să vorbim despre performanță la Nova Apaserv. Din solidaritate cu cetățenii care 

nu au apă în județul Botoșani, voi vota „împotrivă” la acest proiect de hotărâre. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean. Voi face doar o singură considerație și dacă domnul director 

al regiei dorește să intervină, ulterior. Trebuie să spunem că această perioadă caniculară determină mulți 

botoșăneni să folosească apă pentru udatul grădinilor și asta o știm cu toții, cu precădere pe această zonă. 

Acest lucru se resimte în scăderea presiunii și asta în ciuda faptului că Nova Apaserv pompează mai multă 

apă în rețea în ultima perioadă. De exemplu, dacă timp de 8 luni pe an, care corespund sezonului rece, 

primăvara și toamna, pe traseu și până la Flămânzi se asigură alimentarea cu apă fără probleme, acum în 

sezonul cald, când am crescut cu 30% cantitatea de apă, atât cât ne permite rețeaua de distribuție, tot 

întâmpinăm probleme. Din acest motiv s-a instituit acel program de furnizare, astfel încât toate localitățile 

să aibă cât mai mult timp apă. Chiar zilele trecute domnul director a vorbit cu domnul primar și domnul 

primar i-a transmis faptul că se bucură oarecum că în sfârșit a găsit o soluție să rezolve problema. Dar 

dacă domnul director vrea să intervină și să mai spună alte detalii, vă stă la dispoziție.  

 

Domnul Liviu Ștefan: 

Da, mulțumesc! Profit de ocazie să îmi cer scuze, să ne cerem scuze încă o dată în fața clienților 

pentru neplăcere și disconfort! În mare, doamna președinte a punctat foarte bine situația. Conducta este 

aceeași de 50 de ani, consumatorii probabil s-au înzecit, minuni peste noapte nu se pot face. Este adevărat 

că noi ca și soluții, încercăm să o rezolvăm, nu știu, în viitorul cât se poate de apropiat printr-o investiție 

majoră. Există SF făcut, există proiect tehnic, este depus spre finanțare, o să găsim probabil o soluție. 

Dar, pe termen scurt, în perioadele de secetă prelungită cum este și acum, mai mult decât să o raționalizăm 

și să încercăm să mulțumim cât mai mulți clienți pe traseul conductei, nu cred că putem face mare lucru.  

 

Doamna Rodica Abăcioaie: 

Domnule director, eu vă mulțumesc pentru răspuns! Dar tocmai asta voiam să subliniez, faptul că 

de 6 ani, domnul director de dinaintea dumneavoastră tot lucrul acesta a spus, că avem un studiu. Dar sunt 

6 ani, oameni buni. În cât timp estimați dumneavoastră că ar putea fi rezolvată această problemă? 

 

Domnul Liviu Ștefan: 

În 2-3 ani. Să zic 3 ani dacă reușim acum să ne promovăm proiectul. 

 

Doamna Rodica Abăcioaie: 

Știți de ce? Pentru că s-au făcut alimentări de apă, deci a avut performanță Nova Apaserv, a făcut 

instalații de apă, de canalizare în localități, iar magistrala a rămas. Am făcut în localitățile mici iar 

magistrala pe care merge apa este spartă. Mi se pare că nu a fost o strategie foarte bună. Trebuia întâi să 

se facă magistrala și după aceea să se facă în localități. Eu nu am nimic împotrivă, să crească salariile cât 

de mult, dar eu știu că în orice domeniu salariul este în concordanță cu performanța. Ori îmi pare rău să 
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vă spun, la Nova Apaserv nu este performanță. Doar dacă ne spuneți dumneavoastră ceva în care s-a 

performat. Nu știu. Sunt mai puține pierderi?  

 

Domnul Liviu Ștefan: 

Sunt mai puține pierderi. 

 

Doamna Rodica Abăcioaie: 

Cât la sută?  

 

Domnul Liviu Ștefan: 

Noi doar la asta lucrăm. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc doamnei consilier județean și domnului director pentru intervenție. Cred că în acest 

moment putem vorbi și putem apela la solidaritatea tuturor primarilor de pe acest traseu, astfel încât să 

putem să facem lucrurile funcționale, atât cât se poate în acest moment și cu toții suntem conștienți că 

trebuie să depunem toate eforturile astfel încât să nu mai discutăm despre acest subiect. 

Dacă sunt alte dezbateri?  

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (29 voturi „pentru”; 1 vot „împotrivă”) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune 

asupra imobilului compus din teren în suprafață de 10.000 mp, tarla - , parcela - 725/1, categoria de 

folosință - arabil, înscris în cartea funciară nr.50226 UAT Dângeni, județul Botoșani, identificat cu nr. 

cadastral 50226, situat în situl arheologic „Valea Grădinilor”, înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod 

BT-I-s-B-01794. (Proiect nr. 137 din 21.06.2022). 

 

În urma analizei documentației transmise, a documentării s-a constatat că imobilul pentru care se 

solicită exercitarea sau nu a dreptului de preemțiune este compus din 10.000 mp teren arabil, amplasat în 

extravilanul UAT Dângeni, județul Botoșani și este situat în situl arheologic „Valea Grădinilor”, înscris 

în Lista Monumentelor Istorice, cod BT-I-s-B-01794.  

Având în vedere atât amplasarea terenului și caracteristicile lui se propune neexercitarea dreptului 

de preemțiune.  

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea 

efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale. 

(Proiect nr. 138 din 21.06.2022). 

Prin proiect se propune eliberarea acordului Județului Botoșani, pentru lucrările de instalare a unui 

dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturale, pe terenul situat în municipiul Botoșani, str. 

I.C. Brătianu nr. 59, intabulat conform CF 54650, aflat în proprietatea Județului Botoșani și administrarea 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH138_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH138_20220627.pdf
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Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu obligativitatea Societății 

Comerciale Delgaz Grid SA de a anunța cu 48 ore, înainte de începerea lucrărilor, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, la sediul în municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki nr.4. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității 

de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 și a cheltuielilor legate de 

proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 

din 22.12.2021. (Proiect nr. 139 din 21.06.2022). 

 

Constructorul a notificat Consiliul Județean Botoșani de finalizarea lucrărilor și a depus ultima 

solicitare de plată. Conform Centralizatorului situației de lucrări finale valoarea cu care trebuie ajustat 

contractul de execuție a lucrărilor, utilizând indicii de cost în construcții pentru costul materialelor, 

aferenți lunilor februarie 2021 și februarie 2022, este de 404 mii lei fără TVA, respectiv 481 mii lei cu 

TVA inclus. 

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului va fi de 11,5 milioane lei (cu TVA inclus), din care:  

- Valoare eligibilă finanțată din fonduri europene este de 6,775 milioane lei ; 

- Valoare neeligibilă asumată de Consiliul Județean este de 4,755 milioane lei; 

- Contribuția proprie a CJ Botoșani (2%) este de 135,5 mii lei. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua! În ședința ordinară a Consiliului 

Județean din decembrie anul trecut, plenul Consiliului Județean o valoare totală actualizată a proiectului 

Modernizare, extindere și dotare a UPU din strada Marchian nr. 11 în sumă de 11.145.000 lei, TVA inclus. 

Adică o suplimentare a contractului cu 43%. Termenul contractual era martie 2022.  

Atunci am făcut câteva observații și am pus 2 întrebări. Am în față un extras din procesul verbal al 

ședinței de atunci. Am întrebat așa: „dacă în 9 luni s-a executat 47%, în următoarele 4 luni reușim până 

la 100%?”. Iar a doua întrebare era: „avem lucrări suplimentare de aproape 2 milioane de lei, întrebarea 

este: aceste lucrări suplimentare necesită o extensie a duratei de execuție?”. Atunci răspunsul 

dumneavoastră a fost: la prima întrebare – „vă spun că ne încadrăm categoric”, iar a doua – nu prelungim 

termenul de execuție, rămâne același termen.” 

Sigur, constructorul a notificat în martie, cum ați spus dumneavoastră, terminarea lucrărilor, numai 

că eu consider că nici în momentul de față nu este terminată lucrarea, câtă vreme organizarea de șantier 

nu este dezafectată. Și bineînțeles, punerea în funcțiune poate să însemne altceva, poate să însemne câteva 

zile, probabil că va urma punerea în funcțiune. Dar având în vedere acest lucru, eu consider că banii, cel 

puțin pentru perioada martie, termenul contractual și până în prezent, banii aceștia nu ar trebui suportați 

de către Consiliul Județean. Este adevărat că susținerea pentru plata constructorului este o chestiune de 

natură legală câtă vreme avem explozia prețurilor la materialele de construcții. Dar dacă contractul se 

termina în martie, așa cum am fost asigurați, atunci această cheltuială, sau o parte din ea, nu mai exista. 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH139_20220627.pdf
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Din acest motiv noi o să votăm împotriva acestui proiect de hotărâre. Asta nu înseamnă că votăm 

împotriva realizării modernizării de la UPU, ca să nu se înțeleagă așa ceva. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Nu mă așteptam ca dumneavoastră să veniți cu ideea de a 

nu vota acest proiect de hotărâre în condițiile în care lucrurile sunt extrem de clare vis-a-vis de 

oportunitatea și necesitatea acestei investiții pentru care ne-am zbătut să atragem fondurile europene și 

pentru care Consiliul Județean, prin votul domniilor voastre, a depus un efort fantastic. Nu în ultimul 

rând, eu vreau să mulțumesc Direcției Buget – Finanțe din Consiliul Județean care a așezat sumele pe 

care le avem noi la dispoziție astfel încât să nu blocăm lucrările, indiferent de care domeniu vorbim, 

indiferent că vorbim despre infrastructură rutieră, sănătate, partea de asistență socială sau culturală.  

În altă ordine de idei, nimeni nu s-a bucurat în momentul în care au apărut blocajele pe creșterea 

prețurilor și pe toate celelalte considerente. Eu vă spun cu sinceritate că noi, Consiliul Județean, am depus 

un efort fantastic pentru ca în perioada următoare să avem o Unitate de Primiri Urgențe așa cum ar trebui 

să fie pentru anul 2022, iar tot ceea ce s-a întâmplat în interiorul acestui proiect respectă până la ultima 

virgulă legislația în vigoare. Stă în puterea noastră să găsim, așa cum am făcut-o până în momentul de 

față, toate soluțiile astfel încât proiectul să fie închis în termenii cei mai rapizi. 

Repet, a fost începută procedura de recepție și probabil în cel mai scurt timp vom muta sediul unde 

a funcționat până acum Unitatea de Primiri Urgențe, pentru că s-a lucrat acolo ca pe front și chiar trebuie 

să mulțumesc reprezentanților Spitalului Județean Botoșani, medicilor și tuturor acelora care și-au 

desfășurat activitatea în condiții improprii în Unitatea de Primiri Urgențe. 

Așadar, voi întreba și colegii dacă vor să intervină? Vă rog, doamna doctor. 

 

Doamna Ramona Guraliuc: 

Mulțumesc! Eu cred că prezența mea în această sală și alături de dumneavoastră, ca și colegi, ar fi 

trebuit să credibilizeze mai mult acest proiect. Pentru că eu sunt un om care a lucrat cot la cot alături de 

colegii mei medici, asistenți, infirmieri și în pandemie și eforturile noastre umane au fost fantastice pentru 

că am desfășurat activitatea în condiții improprii, pentru că am asigurat asistență medicală, zic eu de 

urgență și de calitate, și ne-am dorit ca acest proiect să fie gata nu în martie, ci ieri dacă s-ar fi putut. Zic 

eu că de câte ori am fost și la doamna președinte și aici, cu toate rectificările bugetare, zic eu că ne-am 

străduit și am făcut tot ceea ce este omenește posibil să fie efectuat foarte repede. E adevărat că niciodată, 

nici dacă ne mutăm noi în altă casă, cheltuiala nu se potrivește cu cea din târg și lucrurile se mai modifică 

pe parcurs. Pentru că este un proiect foarte mare și nu îl facem doar pentru noi, ci pentru cetățenii 

botoșăneni.  

Eu personal vă mulțumesc pentru că ați avut chiar și această poziție negativă și nu mi-aș dori 

niciodată să aveți și să vă desfășurați activitatea într-un loc de muncă unde poate nu că nu oferiți confort 

angajaților, ci și cetățenilor care se prezintă în serviciul de urgență. Vă asigur și eu, exact cum v-a asigurat 

și doamna președinte, că și punctul și virgula au fost verificate și reverificate pentru a credibiliza și a da 

o notă serioasă și grea acestui proiect. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean! Încă o precizare: actualizarea s-a făcut pentru sumele până 

în luna februarie. Deci, dacă vă uitați cu atenție în proiectul de hotărâre și în anexele acestuia veți regăsi 

aceste date. Deci nu vorbim despre o reactualizare ulterioară. Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
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Doamna Ramona Guraliuc: 

Eu pentru că sunt implicată, votul meu poate fi... Deși cred că are relevanță. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Oricum avem 20 de voturi „pentru” și proiectul a trecut. Vreau să numărăm încă o dată câte voturi 

avem „împotrivă”. 29 de voturi în total și Ramona care nu participă la vot.  

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 6 voturi „împotrivă” 3 abțineri; 1 

neparticipare – dna Ramona Guraliuc) 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului 

General la obiectivul de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”, cod 

SMIS 112979. (Proiectul nr. 140 din 23.06.2022). 

 

 În cadrul proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”,  după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru cele 3 loturi (iunie 2021) au fost încheiate 3 contracte 

de lucrări, câte unul pe fiecare lot.  

În acordurile contractuale, există formulă de ajustare a prețurilor, astfel încât noua valoare totală 

a proiectului, rezultată în urma ajustării prețurilor la materialele de construcții, este de 538 milioane lei. 

Prin urmare, propunem spre aprobare valoarea totală a obiectivului de investiții, așa cum reiese din 

actualizarea Devizului General. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră 

strategică 2: Botoșani - Iași” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 

26.09.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020 și prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 106 din 20.05.2022. 

 

Prin urmare, având în vedere necesitatea întocmirii Actului Adițional aferent sumelor 

suplimentare generate de aplicarea mecanismului de ajustare definit de Clauza 48, pentru fiecare din cele 

3 contracte de lucrări, în acest caz pentru Contractul de execuție lucrări privind LOTUL 2: DJ 282 

(Răuseni – Hlipiceni – Todireni – Albești – Trușești – Dângeni – Hănești), respectiv a revizuirii prețului 

Contractului privind servicii de supervizare lucrări și consultanță de management în cadrul proiectului 

conform clauzei contractuale, a rezultat necesitatea reactualizării de către proiectant a Devizului general. 

Prin urmare, valoarea totală a proiectului, cu tot cu TVA, se majorează la 538 de milioane (~109 milioane 

euro) de la 455,6 milioane lei, (~95 milioane euro). Majorarea valorii totale a proiectului respectă 

condițiile Contractului de finanțare, efectuându-se exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii 

neeligibile a proiectului. 

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. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Botoșani din data de 27 mai 2022. 

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

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt interpelări ale colegilor? Nu avem. 

 

Punctul 23 de pe ordinea de zi: Diverse.  

Sunt discuții? Nu avem. 

Mulțumindu-vă pentru participare și pentru votul dumneavoastră, vă doresc o săptămână 

fructuoasă! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia MARIAN 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

         Marilena MIRON 


