
1 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.07.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 178 din 21.07.2022 

 

 

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 şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, din numărul total de 33 de consilieri județeni, participă la 

ședința noastră de astăzi 30 de colegi, domnul secretar general al județului, domnii și doamnele directori 

ai instituțiilor subordonate care fac obiectul hotărârilor noastre de astăzi și bineînțeles, domnii și doamnele 

directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.  

(Lipsesc motivat domnul Radu Malancea, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu și doamna 

Mariana-Mirela Saucă) 

 

Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să precizez faptul că în finalul ședinței voi face două 

anunțuri importante. 

Așadar, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 17 de puncte, din care 14 

sunt proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect, respectiv Proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris în CF 69593, parte din monumentul 

istoric cod BT-II-m-B-01876, situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28, județul Botoșani 

(Proiect nr. 163 din 22.07.2022). 

 

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. 

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea unui bun, aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni. 

(Proiect nr. 149 din 18.07.2022) 

Clădirea în cauză are destinația de Sediu administrativ, a fost finalizată procedura de înscriere în 

Cartea funciară, astfel încât poate fi dată în administrarea unității medico-sociale. Totodată, s-a modificat 

adresa bunurilor intabulate, din str. Avram Iancu nr. 2, în str. Avram Iancu nr. 2A, ca urmare a recenzării 

imobilului. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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



2 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării 

achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii și combaterii 

violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere 

și a violenței în familie. (Proiect nr. 150 din 18.07.2022)  

Protocolul de colaborare supus dezbaterii are ca obiect prevenirea și combaterea violenței, a 

bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a 

violenței în familie.  

Prin Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022 a fost 

prevăzută finanţarea acestei activități, astfel încât propun aprobarea protocolului de colaborare și alocarea 

sumei de 55000 lei din bugetul propriu județean pentru finanțarea cheltuielilor specifice activităților ce 

urmează a fi derulate. Ne dorim o eficientizare a activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică, să 

ieșim din paradigma în care a funcționat până în acest mandat iar lucrurile, după cum ați observat și 

dumneavoastră, se schimbă ușor, ușor. 

Într-o ședință anterioară am aprobat în plen Protocolul de colaborare cu Agenția Națională 

Antidrog prin care s-a realizat, în premieră pentru Botoșani, manuale, ghiduri pentru profesori și părinți, 

caiete și fișe de lucru pentru copii, în vederea conștientizării pericolului pe care îl reprezintă drogurile. Aș 

vrea să vă arăt aceste materiale care vor ajunge la copii, sunt mai multe pe categorii. Așa arată aceste 

materiale. Sunt foarte frumoase. Spunem noi că este un pas extrem de important.  

Așadar, prin protocolul de astăzi, pe care îl semnăm cu Inspectoratul de Poliție Județean, ne 

propunem să facem campanii pentru combaterea bullying-ului în școli, a violenței asupra copiilor și a 

violenței în familie. Mai multe elemente pe această temă o voi ruga pe doamna consilier județean Cristina 

Breșug, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani, să vi le prezinte. Vă rog. 

 

Doamna Cristina Breșug: 

Bună ziua! Stimați colegi, haideți să spunem astăzi „nu violenței!”! Violența, sub toate formele 

ei, continuă să fie o problemă actuală care îngrijorează societatea. Indiferent unde se manifestă este o 

realitate și poate avea efecte pe termen lung, mai ales dacă se manifestă în rândul copiilor și tinerilor și 

cu atât mai mult dacă se manifestă în instituții, printre care școala, ca spațiu public instituțional. Este 

nevoie de acțiuni pentru schimbarea comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și 

tinerilor, alături de parteneri din societatea civilă, în proiecte de prevenire a abuzului, a neglijării, a 

bullying-ului, a absenteismului și abandonului școlar, a consumului de droguri, a traficului de persoane, 

iar noi trebuie să fim cei mai responsabili dintre partenerii sociali, alături de școală, familie, societate.  

Pentru ATOP Botoșani reprezintă o prioritate promovarea în grădinițe și școli a măsurilor de 

prevenire și combatere a bullying-ului și a cyberbullying-ului, dat fiind faptul că agresiunea are 

repercusiuni negative asupra securității psiho-emoționale a copiilor, cu atât mai mult cu cât are loc într-

un mediu în care copilul se așteaptă să fie protejat de un adult, așa cum se întâmplă la școală. 

Campania vine să informeze și să sensibilizeze elevii, părinții și cadrele didactice despre 

existența, amploarea și consecințele dramatice ale fenomenului de bullying și cyberbullying între 

adolescenți, dar și să le aducă la cunoștință cum să oprească o astfel de situație. În 10 minute un copil 

poate să își piardă încrederea în sine și în ceilalți, iar consecințele pe termen lung asupra dezvoltării 

emoționale și integrării sociale să fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauză în care 1 din 4 copii 

din școlile românești este victimă a bullying-ului în mod repetat. Bullying-ul are fețe ascunse și se 

manifestă sub forma a numeroase comportamente, cu intenție de a provoca suferință. Există lovituri care 

se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, răni care nu știu să strige după ajutor. 

Bullying-ul este o capcană în care, deopotrivă, sunt prinși toți copiii, agresori, victime sau martori. 

Conform planului strategic al ATOP pentru anul 2022, Consiliul Județean Botoșani prin 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani și Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani 

colaborează strâns în vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul campaniei de prevenire a bullying-
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ului în unitățile de învățământ, a campaniei de prevenire a victimizării copiilor prin accidente rutiere și în 

cadrul priorității naționale „Prevenirea violenței în familie”. Este vorba despre o serie de activități de 

informare cu privire la prevederile legilor în vigoare, prin prezentarea de materiale adecvate pe linia 

respectării legislației actuale.  

Pentru buna desfășurare a activităților specifice, este nevoie de resurse financiare în scopul 

realizării materialelor suport care să contribuie la creșterea aportului la prevenirea și combaterea 

criminalității. Materialele vor fi realizate pentru următoarele direcții de intervenție preventivă: prevenirea 

violenței, a bullying-ului în instituțiile de învățământ, prevenirea victimizării minorilor prin accidente 

rutiere. 

De asemenea, dorim susținerea prin materiale informative adecvate a unei campanii locale de 

prevenire a violenței în familie, timp de infracțiune frecvent sesizată în zona județului Botoșani și care a 

înregistrat o creștere în primul semestru al anului 2022. Prevederile legislative în domeniu impun 

derularea unor acțiuni de informare cu arie mare de cuprindere. Materiale precum afișe, broșuri, agende, 

calendare și pixuri inscripționate cu mesaje anti-bullying, alături de un mesaj transmis copiilor din școli 

de către reprezentanți ai Poliției Botoșani, ajută la fundamentarea ideilor anti-bullying. Materialele vor fi 

împărțite în cadrul unor ateliere de lucru cu număr limitat de copii, în care explicațiile vor fi la nivelul de 

înțelegere al copiilor. În timpul lucrului polițiștii vor oferi informații, vor răspunde la întrebările copiilor, 

le vor oferi sprijinul necesar, îi vor orienta spre înțelegerea semnificației activităților. Formele de 

organizare vor fi în grup restrâns și cu respectarea distanțării sau individual, mergându-se pe ideea că 

activitățile pot fi și ocazii de intercunoaștere. Vor fi puse în discuție cazuri severe de bullying la modul 

general, fără referiri la cazurile de bullying între copiii prezenți. Copiii vor fi stimulați pozitiv și încurajați 

să utilizeze abilitățile formate în viața de zi cu zi, vor fi vizionate și discutate în cadrul atelierelor scurt-

metraje despre bullying.  

Nevoia de conștientizare, prin campanii de orice fel, dar și de programe educaționale și 

informaționale care să prevină manifestarea violenței în relațiile umane, trebuie să fie prezentă pe agenda 

de lucru a instituțiilor, cu precădere a instituțiilor de stat care veghează la liniștea și ordinea comunității. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc doamnei consilier județean!  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Vă mulțumesc încă o dată pentru votul dumneavoastră! 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru 

perioada 01.01 – 30.06.2022. (Proiect nr. 151 din 18.07.2022) 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice locale. 

Din analiza contului de execuţie al bugetului local la data de 30 iunie 2022 rezultă că am reușit 

să ținem ritmul investițiilor așa cum ne-am propus. Cifrele pe partea de dezvoltare sunt mai mult decât 

relevante. În primele 6 luni ale anului Consiliul Județean Botoșani a atras peste 16,25 milioane de euro, 

jumătate din acești bani fiind fonduri europene. De asemenea, s-au făcut plăți de 15 milioane de euro și 

asta fără a mai pune la socoteală că în aceeași perioadă am depus la autoritățile de management cereri de 

plată și de prefinanțare de peste 10 milioane de euro, fonduri europene, bani care urmează să intre în 

conturile Consiliului Județean.  



4 

Vreau să subliniez că plățile pe care le facem sunt condiționate și de depunerea de către 

constructori a situațiilor intermediare de lucrări și așteptăm în continuare facturi pentru Axa strategică, 

facturi care să ajungă la noi, la Consiliul Județean. 

În concluzie, suntem pe un trend ascendent, mai ales că majoritatea cheltuielilor pe secțiunea de 

dezvoltare se fac în partea a doua a anului.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri! Uitându-mă pe secțiunea de 

dezvoltare la care ați făcut referire eu sunt de acord că suntem pe un trend ascendent dar totuși, cifrele 

spun puțin diferit. În sensul că la secțiunea venituri realizăm doar 59% din prevederile bugetare, iar la cea 

de cheltuieli 53%. Văd că pe partea asta de venituri chiar dacă cifrele, spuneți dumneavoastră, sunt în 

regulă, eu totuși constat că sunt de fapt la jumătate apropo inclusiv de banii europeni. Cel puțin așa spune 

tabelul pe care îl am în față.  

Aș ruga, dacă este posibil, cineva din aparatul de specialitate, poate doamna director Didii, să ne 

dea niște explicații cu privire la gradul, zic eu nesatisfăcător sau nu foarte satisfăcător, al încasărilor, 

respectiv a cheltuielilor asociate. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, doamna director. 

 

Doamna Magda Didii: 

Bună ziua. Ce aș putea să vă spun? Aceasta este execuția. Nu eu fac execuția, eu stau în birou. 

Deci eu o fac din birou. Atât s-a realizat, atât este. Nu aș putea să vă spun de ce nu s-a încasat sau nu s-a 

plătit mai mult. Deci ce am avut la plată, am plătit, ce s-a încasat, s-a încasat. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director. Eu cred că această discuție este legată direct de facturile venite la 

plată. Eu am făcut această mențiune, avem facturi venite la plată care sunt plecate către autoritățile de 

management. Vorbim de facturile care au plecat către Agenția de Dezvoltare Nord Est, agenție care 

bineînțeles, le trimite către autoritatea de management de la Ministerul Dezvoltării. Sunt facturi pentru 

care așteptăm să primim bani în contul Consiliului Județean de aproximativ 10 milioane de euro.  

Cred că la chestiunea aceasta v-ați referit și dumneavoastră.  

Dacă mai sunt și alte dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Constantin Pătrăuceanu: 

Bună ziua, doamna președinte, stimați colegi. Este pentru prima dată în ultimii ani când văd la 

secțiunea dezvoltare, în luna iulie, peste 50%. Și vreau să felicit echipa Consiliului Județean și le urez 

succes. Cred că în luna septembrie, octombrie vom depăși 80%. Mulțumesc. Felicitări! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Vă rog! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Ca să-i spun domnului consilier: e 50% din 50%. Adică 50% din 50% care trebuia să se facă la 

6 luni. La 6 luni trebuia să se facă 100% și avem 59%. Deci nu este 50% dintr-un an, este 50% din 50%. 

Mulțumesc. 
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Doamna Doina Federovici: 

Eu vă voi contrazice, domnule consilier județean Iliuță. Nu cred că trebuie să facem această 

polemică. Dacă dumneavoastră aveți alte pârghii ca autoritatea de management să trimită mai repede banii 

pentru facturile în așteptare, vă rog să o faceți. Noi am făcut tot ceea ce a ținut de noi, omenește și legal 

posibil, ca toate facturile să fie plătite la timp. Ceea ce nu ține strict de activitatea Consiliului Județean, 

vă rog pe dumneavoastră să vă ocupați și dacă reușiți, chiar am să vă felicit. 

Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Bună ziua! Nu este polemică, sunt cifre și ceea ce trebuie să facem noi aici, în Consiliul Județean, 

este să analizăm cifrele. Matematică, nu vă supărați.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Corect.  

 

Doamna Agnes Holca: 

Nu este polemică, nu trebuie să o dați în stânga sau în dreapta, sunt cifre. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu am nici cea mai mică problemă. 

 

Doamna Agnes Holca: 

50 din 50 înseamnă 25%. Probabil că 25% e bine, dar nu înseamnă 50%. Haideți să nu facem 

marketing că nu este cazul. Atât. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu este așa. Este pentru prima dată când intrăm în acest ricoșeu, repet, faptul că autoritatea de 

management de la Ministerul Dezvoltării nu trimite mai devreme de 2-3 luni rezultatele pe care ni le 

dorim, nu ține de activitatea noastră. Asta nu înseamnă că noi suntem pe minus. Noi chiar ne-am făcut 

treaba cu foarte, foarte mult profesionalism. Iar Direcția de Buget – Finanțe alături de Direcția de 

Dezvoltare – Promovare din Consiliul Județean credeți-mă că au o muncă fantastică în momentul în care 

discutăm despre rambursarea acestor cheltuieli.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și 

punerea la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 92/28.04.2022, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 9/2022 la 

Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, 

sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri-Județul Botoșani, nr. 

12016/02.08.2016. (Proiect nr. 152 din 19.07.2022) 

Bunul Instalație - sistem fix de detecție a materialelor radioactive sau contaminate radioactiv a 

fost declarat bun de interes public județean și a fost pus la dispoziția societății Diasil Service S.R.L. 

Suceava, în vederea exploatării, prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani. 

Ulterior adoptării hotărârii, ca urmare a recomandărilor formulate de proiectantul instalației, au 

fost achiziționate și recepționate o serie de bunuri de natura obiectelor de inventar, care sunt necesare 

operării în siguranță și protejării instalației de monitorizare a contaminării radioactive a deșeurilor. 
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În aceste condiții, propun modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

prin includerea noilor bunuri achiziționate și actualizarea valorii de inventar. 

Sunt dezbateri? 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunurilor imobile terenuri, 

în suprafaţă de 4.832 mp, respectiv 1.136 mp, situate intravilan în Orașul Săveni, strada Avram Iancu nr. 

2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

,,Mavromati” Botoșani. (Proiect nr. 153 din 19.07.2022) 

Așadar, Primăria orașului Săveni a solicitat, în vederea implementării proiectului „Înființare 

centru de asistență și suport pentru situații de urgență în orașul Săveni, județul Botoșani”, aprobarea 

trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al orașului Săveni a două loturi de 

terenuri în suprafață de 42 mp, respectiv în suprafață de 298 mp, pentru formarea unui drum de acces de 

utilitate publică.  

În acest sens s-au identificat două terenuri, proprietatea publică a Județului Botoșani, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, care pot fi dezmembrate astfel încât 

loturile rezultate să fie în concordanță cu solicitarea Primăriei orașului Săveni.  

Spitalul Județean de Urgență Mavromati a precizat că transferul celor două suprafețe de teren, 

pentru formarea respectivului drum, nu afectează activitatea medicală.  

Având în vedere Referatele de admitere ale Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Botoșani, propun aprobarea dezlipirii conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul proiect de hotărâre.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu am o întrebare. Avem două loturi de teren pe care le lotizăm pentru a crea drumul de acces 

Primăriei orașului Săveni. Absolut de acord. Nu înțeleg de ce cele două suprafețe s-au lotizat în trei loturi 

și nu în două. De exemplu, 298 plus diferența până la 4800 și 42 plus diferența până la 1300 nu știu cât.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Noi am preluat integral, prin hotărârea noastră, bunurile și terenul de acolo, în momentul în care 

primăria orașului Săveni a început scrierea proiectului, specialiștii noștri împreună cu cei de la Primăria 

Săveni au că erau aceste două porțiuni necesare pentru drum și am căzut de comun acord să nu împiedicăm 

realizarea acestui proiect. Și mai mult decât atât, drumul ne avantajează inclusiv pe noi pentru că face 

legătura cu unitatea noastră spitalicească de acolo.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Mulțumesc! Eu am întrebat altceva. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Noi am preluat în totalitate anterior. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Trece prin mijlocul parcelei și de aceea au rezultat 3. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

De aceea au rezultat trei. Am înțeles. Mulțumesc. 

 



7 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Dacă mai sunt alte dezbateri?  

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul 

public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani. (Proiect nr. 

154 din 19.07.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 11/27.01.2022, s-a solicitat 

Consiliului Județean Botoșani aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, a imobilului compus din teren în suprafață de 13.893 mp și 17 construcții, 

înscris în CF nr. 50427 situat în Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, județul Botoșani. 

Preluarea în proprietatea publică a municipiului Dorohoi are drept scop implementarea unui 

proiect privind dezvoltarea serviciilor sociale oferite copiilor, tinerilor și familiilor din municipiul 

Dorohoi. 

Imobilul solicitat aparține domeniului public al Județului Botoșani, aici funcționând până în anul 

2009 instituția de învățământ special „Centrul Școlar Dorohoi”. În anul 2013, conform Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 68/2013, imobilul a fost trecut în administrarea Consiliului Local 

Dorohoi, pentru desfășurarea activităților de învățământ ale Colegiului Național „Grigore Ghica” 

Dorohoi. Începând cu anul 2021 unitatea de învățământ Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi nu 

își mai desfășoară activitatea în imobilul respectiv. 

Întrucât imobilul nu mai este utilizat de nicio instituție de interes județean, propun ca pentru 

terenul și construcțiile aferente imobilului înscris în CF 50427-Dorohoi să fie aprobat transferul de 

proprietate și să înceteze uzul și interesul public județean. 

Ministerul Educației și-a exprimat un punct de vedere referitor la modalitatea de schimbare a 

destinației imobilului în cauză, dând posibilitatea Județului Botoșani de a efectua transferul de proprietate 

către Municipiul Dorohoi, urmând ca noul proprietar să facă demersurile pentru schimbarea destinației 

acestuia.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al 

Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile. (Proiect nr. 155 din 19.07.2022) 

Prin urmare, Direcția de Sănătate Publică Botoșani, ca urmare a evaluării efectuată în vederea 

autorizării spațiilor cu destinație medicală, a semnalat faptul că se impun adaptări ale structurii cabinetelor 

medicale, în vederea respectării prevederilor legale, atât în ceea ce privește componența, cât și suprafața 

minimă acceptată.  

Dat fiind faptul că, începând cu data de 01.07.2022, a încetat un contract de concesiune în care 

a funcționat un cabinet medical individual, a apărut oportunitatea ca spațiul comun, respectiv cel 

reprezentat de sălile de tratament ale dispensarului să fie mărit de la 10,49 mp la 30,78 mp, pentru 

încadrarea în prevederile legale solicitate de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani. 

Această oportunitate poate fi dusă la îndeplinire prin modificarea destinației spațiului, care a fost 

deținut de cabinetul medical individual, din cabinet medical în sală de tratamente. 
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În acest sens, propun modificarea pct. 2, din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 53/23.04.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin transformarea 

lotului 7 în spațiu comun, în cuantum de 1/7 părți cotă indiviză, pentru fiecare cabinet medical individual 

din cadrul Dispensarului medical nr. 3, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani” și a cheltuielilor legate de 

proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022. (Proiect nr. 156 

din 19.07.2022) 

Consiliul Județean Botoșani implementează proiectul cu titlul „Dotarea Ambulatoriului din 

Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”.  

Având în vedere că Autoritatea Contractantă a lansat procedurile de licitație deschisă pentru 

atribuirea contractului de furnizare, având ca obiect Furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul 

„Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență 

“Mavromati” Botoșani”, iar pentru Lotul - Echipamente de imagistică ecografică (inclusiv probe 

tehnologice, teste și instruirea personalului), care cuprinde 2 ecografe Doppler nu au fost depuse oferte în 

cele 3 proceduri de licitație desfășurate în perioada 04.08.2020 – 09.07.2021, propun pentru procedura de 

licitație, ce urmează a fi reluată, majorarea valorii estimate a achiziției, cu suma de 87.575,73 cu TVA, 

reprezentând cheltuieli neeligibile care vor fi suportate din bugetul propriu al județului Botoșani. 

Propunerea de majorare a cheltuielilor are la bază lipsa ofertanților la procedurile de achiziție 

organizate anterior pentru furnizarea acestor echipamente. Dina analiza pieței a rezultat că în prezent 

oferta pentru cele două ecografe este de 120.000,00 lei fără TVA. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni. (Proiect nr. 157 din 20.07.2022). 

Modificările propuse se referă la promovarea în treaptă profesională, respectiv avansarea în 

gradația superioară a unor salariați corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în conformitate cu 

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

specifice în vigoare. 

Numărul de posturi aprobat se menține neschimbat, respectiv 22 posturi, cu încadrarea în bugetul 

de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Centrul 

de tranzit în structura Complexului de servicii sociale Botoșani. (Proiect nr. 158 din 20.07.2022) 
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Ca urmare a solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, 

propun înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura Complexului de servicii sociale 

Botoșani, în vederea obținerii licenței de funcționare și acreditare. 

Înființarea Centrului de tranzit are la bază Convenția de asociere cu privire la înființarea 

Centrului de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul Botoșani, 

convenție încheiată între Consiliul Județean Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children România. 

Înființarea serviciului social se face cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat 

pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament 

„Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip familial „Dumbrava Minunată” și a 

serviciului social Casa de tip familial „Cuore”, fără personalitate juridică, în structura Complexului de 

servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 159 din 20.07.2022) 

În mod similar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a solicitat 

închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea serviciului social Casa de tip 

familial „Dumbrava Minunată” și a serviciului social Casa de tip familial „Cuore”, fără personalitate 

juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, în 

vederea obținerii licenței de funcționare și acreditare. 

Proiectul are la bază Convenția de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament 

„Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, județul Botoșani, convenție încheiată între Consiliul 

Județean Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children România. 

La fel, înființarea serviciilor sociale de tip familial se face cu încadrarea în bugetul de venituri și 

cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Telefonul 

Copilului în structura Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” Botoșani.  (Proiect nr. 160 

din 20.07.2022) 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a solicitat înființarea serviciului social 

Telefonul Copilului în structura Complexului de servicii de tip rezidențial „Micul Prinț” Botoșani, în 

vederea obținerii licenței de funcționare și acreditare. 

Propunerea de înființare a serviciului social a fost făcută în vederea aplicării prevederilor legale în 

materie și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. Telefonul copilului 

este 119. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 13 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, 
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efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022. (Proiect nr. 161 din 21.07.2022) 

Întreb membrii plenului dacă doriți să prezint fiecare modificare în parte?  

Materialele au fost la mapa dumneavoastră, avem avize de la toate comisiile. Așadar, vă întreb 

dacă sunt dezbateri? Nu avem.  

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de 

uz și servitute  în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 25 mp, din terenul 

proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Nicolae Grigorescu nr. 23, număr 

cadastral 67336. (Proiect nr. 162 din 21.07.2022) 

Societatea DELGAZ GRID S.A. Târgu Mureș, în calitate de investitor și proprietar al rețelei 

electrice din municipiul Botoșani, a solicitat Consiliului Județean Botoșani constituirea unui drept de uz 

și servitute pentru suprafața de 25 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în 

administrarea D.G.A.S.P.C. Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Nicolae Grigorescu nr. 23, 

număr cadastral 67336, pentru amplasarea prizei de pământ a postului PTCZ 1603, prin săpătură. 

Solicitarea este făcută în conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a 

gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora dreptul de uz și servitute asupra 

proprietății statului și ale unităților administrativ teritoriale afectate de capacități energetice se realizează 

cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora. 

Schița terenului afectat de servitute este prezentată în anexa la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris în CF 69593, parte din monumentul istoric 

cod BT-II-m-B-01876, situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28, județul Botoșani (Proiect 

nr. 163 din 22.07.2022) 

Consiliului Județean Botoșani i-a fost comunicată adresa Ministerului Culturii privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris în CF 69593, parte din monumentul istoric 

cod BT-II m-B-01876, cu denumirea „Casa Neamțu”, situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 

28, județul Botoșani. 

În urma analizei și verificării documentației transmise s-au constată următoarele: 

- imobilul pentru care se solicită exercitarea sau nu a dreptului de preemțiune este amplasat într-

o zonă periferică a municipiului Botoșani, la limita cartierului Miorița cu cartierul Tudor Vladimirescu;  

- din punct de vedere constructiv imobilul este parte a monumentului istoric cod BT-II m-B-

01876, cu denumirea „Casa Neamțu”, și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu o suprafață 

construită la sol de 40 mp, regim P, accesul pe proprietate făcându-se de pe strada principală.  

Având în vedere atât caracteristicile constructive, cât și amplasarea, propun neexercitarea dreptul 

de preemțiune asupra imobilului în cauză. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 de voturi „pentru”) 
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Punctul 16 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Botoșani din data de 18 iulie 2022. 

Vă consult dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? Nu avem 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

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

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă avem din partea domnilor consilieri județeni? Nu avem. 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.  

- Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (ianuarie – iunie 2022), pe cale 

l-ați primit. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, așa cum vă anunțam la începutul ședinței, voi face 

două anunțuri. 

Primul, privește proiectul modernizării Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de 

Urgențe „Mavromati” Botoșani, proiect care a ajuns la final. S-a făcut recepția obiectivului, s-au obținut 

avizele și autorizațiile necesare, iar mâine, la ora 14:00, vom face inaugurarea oficială a acestui obiectiv 

foarte important pentru sistemul sanitar botoșănean. Pe această cale, stimați consilieri județeni, vreau să 

vă invit la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe. Aceeași invitație o adresăm cu deosebită considerație 

și reprezentanților mass-mediei din județul Botoșani. 

Al doilea anunț, este legat de Drumul Strategic. Stadiul lucrărilor, pe întreg proiectul, se apropie 

în acest moment de pragul de 75%. Ne bucurăm că acest succes al echipei Consiliului Județean Botoșani 

este foarte apreciat, că Drumul Strategic a devenit un exemplu de bune practici și pentru politicienii care 

ani de zile au pozat în specialiști în drumuri, dar care doar au vorbit despre drumuri, fără să facă nimic 

pentru a dezvolta rețeaua de drumuri județene din Botoșani atunci când au avut pârghiile să o facă. Ba 

mai mult, au votat „împotrivă” în Parlament, împotriva bugetului care prevedea banii pentru realizarea 

Drumului Național 28B Botoșani – Târgu Frumos și bineînțeles, Botoșani – Ștefănești, doar pentru că așa 

le-a cerut partidul de la nivel central, punând pe plan secund interesele celor care i-au votat și i-au trimis 

în Parlament. Acum, pentru că dă bine, se laudă cu investiții de care s-au ocupat alții, trecând sub tăcere 

trecutul.  

Dar să revenim la lucrările de la Drumul Strategic, pentru că asta e ceea ce este important pentru 

botoșăneni. 

Pe Lotul I Șipote – Rediu – Răuseni, Călărași și pe sectorul Dângeni – Pădureni – Mihălășeni 

lucrările sunt efectuate în proporție de 99%, iar constructorul urmează să ne notifice luna viitoare în 

vederea realizării recepției la finalizarea lucrărilor. Deci, pe acest lot de 30 de kilometri, terminăm 

lucrările cu un an mai devreme decât termenul prevăzut în contract.  

Pe lotul III Blândești – Sulița – Lunca – Todireni, care măsoară aproximativ 26 de kilometri, 

gradul de execuție depășește 80%. În acest moment, pe primul sector al lotului, de la Blândești până la 

ieșirea din Cheliș, adică vorbim despre 13,54 kilometri, s-a finalizat turnarea asfaltului și se va începe 

marcajul axial și longitudinal. Pe cel de al doilea sector din acest lot, care se întinde pe parcursul 

comunelor Lunca și Todireni, potrivit constructorilor, în această săptămână se vor finaliza lucrările la 

accesele pe proprietăți și drumurile laterale, după care se va turna stratul de uzură. Din estimările 

constructorilor, vom avea finalizată, în următoarele 2-3 săptămâni, turnarea asfaltului pe întreg lotul. Și 

aici bineînțeles, terminăm lucrările cu mult înainte de termenul prevăzut în contract, adică vara anului 

viitor.  
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Pe Lotul II, cel care s-a adjudecat ultimul din cauza contestațiilor, dar și cel mai mare dintre 

toate, având o lungime de 51 de kilometri, între Răuseni – Hlipiceni – Todireni – Albești – Trușești – 

Dângeni – Hănești, potrivit datelor supervizorilor și dirigintelui de șantier, lucrările se apropie de 

jumătate. S-a făcut deja ceea ce era mai greu, și anume: lucrările la structura drumului și s-a început 

turnarea primului strat de asfalt. Avem asfalt între Răuseni – Hlipiceni – Todireni până la pod la Jijia, iar 

în această săptămână constructorul toarnă asfalt pe sectorul Hănești – Dângeni. De asemenea, se lucrează 

la realizarea unui sens giratoriu în Albești și se stabilizează fundația drumului cu lianți hidraulici pe 

sectorul de la Dângeni până la Buhăceni și la stabilizarea stratului superior de fundație pe sectorul Jijia – 

Albești. După stabilizarea fundației se va trece și pe aceste sectoare la așternerea primului strat de asfalt. 

Se lucrează și la hidraulica drumului astfel încât la finalul sezonului rece să avem pe toată lungimea lotului 

așternut primul strat de asfalt. 

Acestea au fost mențiunile pe care am dorit să vi le prezint în finalul ședinței noastre de astăzi. 

Ordinea de zi a fost epuizată.  

Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și ne vom vedea cu mare drag la 

următoarea noastră ședință. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 
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Marilena MIRON 

 

 


