
1 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.10.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 258 din 21.10.2021 

 

 

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. 

 

Din 33 membri ai Consiliului județean sunt prezenţi la ședința noastră de astăzi 28 de colegi. 

Lipsesc motivat 5 colegi. (dl Sorin Cornilă, dna Mioara-Paula Jurgiu, dl Radu Malancea, dl Tiberiu-

Leonard Nichiteanu și dl Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

Participă la şedinţa noastră domnul secretar general al județului, doamnele și domnii directori 

ai instituțiilor subordonate Consiliului Judeţean și bineînțeles doamnele și domnii  directori din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean și mulțumim încă o dată presei pentru prezență. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 14 de puncte, din care 11 sunt 

proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele două proiecte: 

- Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru 

aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și 

reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012. (Proiect nr. 227 

din 25.10.2021); 

- Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului monument 

istoric, cod LMI 2015, BT-II-m-B-01897, cu denumirea ”Casa Jean Goilav”, situat în mun. Botoșani, 

str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, jud. Botoșani. (Proiect nr. 228 din 25.10.2021). 

 

Cu mențiunea că avem avize favorabile de la comisiile de specialitate, vă consult dacă sunt 

discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (28 de voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a judeţului Botoşani  pentru perioada 2021-2027. (Proiect nr. 150 din 19.07.2021) 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Botoşani stabilește priorităţile de dezvoltare ale 

comunităţii şi direcţiile de acţiune pentru atingerea acestor priorităţi pe termen mediu şi lung, pornind 

de la analiza contextului economic şi social existent și cuprinde Portofoliul de proiecte ale judeţului 

Botoşani pentru perioada 2021-2027. 

Acest document strategic este esențial pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a județului 

și pentru accesarea finanțărilor nerambursabile prevăzute în noile programe operaționale ale Uniunii 

Europene, dar și în programele guvernamentale destinate dezvoltării județene. 
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Strategia de dezvoltare a fost elaborată în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu 

societatea SYNESIS PARTNERS. 

În scopul elaborării strategiei a fost creat un Grup Județean de Lucru, alcătuit din reprezentanți 

ai Consiliului Județean Botoșani și instituțiilor subordonate, ai UAT-urilor județului Botoșani, ai 

mediului de afaceri și ONG-urilor, precum și reprezentanții instituțiilor deconcentrate.  

S-au colectat informații de la toți factorii implicați și s-au identificat proiectele necesare a fi 

implementate la nivelul Județului Botoșani. De asemenea, s-au conceput chestionare care au fost 

distribuite către instituțiile publice, mediul de afaceri, societatea civilă și au avut loc consultări la care 

au participat toți factorii implicați.  

În perioada în care Strategia de dezvoltare s-a aflat în procesul de transparență decizională au 

fost înregistrate propuneri care a au fost preluate și concretizate într-un amendament, care a fost 

transmis odată cu proiectul de hotărâre. 

Înainte de secțiune Dezbateri, îl voi invita pe domnul Florin Tache, reprezentantul firmei 

SYNESIS PARTNERS, firma care a realizat Strategia de dezvoltare a județului, să ne facă o scurtă 

prezentare. Domnule Tache, vă rog. 

 

Florin Tache: 

În primul rând, bună ziua! Mulțumesc doamna președinte, mulțumesc domnilor și doamnelor 

consilieri județeni pentru invitația de a ne afla astăzi aici! După cum a punctat și doamna președinte, ne 

aflăm la finalul unui demers care a început în luna ianuarie a acestui an. Împreună cu colegii mei am 

procedat la elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Botoșani undeva la finalul lunii 

martie, începutul lunii aprilie a existat prima variantă draft a documentului, care de atunci și până acum 

a fost supusă unui proces continuu de consultare și îmbunătățire cu reprezentanți ai Consiliului Județean, 

cu actori relevanți din teritoriu și practic, astăzi ne aflăm în momentul în care putem spune că acest 

document se află în forma sa finală, pregătit pentru a fi utilizat în scopul accesării viitoarelor finanțări 

din programe europene și guvernamentale. Noi am pregătit o scurtă prezentare, nu va dura mai mult de 

6 minute, în care vom trece foarte pe scurt prin principalele aspecte ale strategiei.  

Am urmat metodologia clasică de elaborare a unui document strategic, o primă parte de analiză 

generală a județului, o parte de metodologie de culegere date și analiză a rezultatelor chestionarelor 

aplicate în teritoriu, o zonă de analiză SWOT, stabilirea obiectivelor și direcțiilor strategice de dezvoltare 

care se află în strânsă legătură cu obiectivele de politică ale Uniunii Europene pentru perioada 2021-

2027 și în final, portofoliul de proiecte de dezvoltare. Sigur, mai există și o componentă de monitorizare 

și implementare a strategiei pe care nu am mai prins-o însă în prezentare, dar ea se regăsește în 

documentul extins.  

Din punct de vedere al prezentării generale a județului Botoșani, foarte pe scurt, am extras câte 

un singur aspect referitor la principalele domenii analizate.  

Referitor la situația socio-demografică, se observă un trend descendent al populației în perioada 

2015-2020, o scădere de 5,6%, sigur că dacă o corectăm cu migrația ea este și mai accentuată. Discutăm 

despre o pondere majoritară a locuitorilor din mediul rural, aceștia constituind aproximativ 58,7% din 

total.  

Din punct de vedere al sectorului economic, cifrele furnizate de Institutul Național de Statistică 

arată o îmbunătățire cam în toate zonele care țin de sectorul economic și o reducere a decalajului de 

competitivitate față de celelalte județe ale regiunii. Vorbim despre o creștere a PIB-ului, o creștere a 

veniturilor, a numărului de salariați și o reducere a numărului de șomeri la nivel județean. Repet, datele 

sunt cele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2019. 

Din punct de vedere al infrastructurii județene, avem în continuare o pondere majoritară a 

drumurilor comunale, cu o creștere a suprafeței drumurilor modernizate cu 20% în anul 2019 față de 

2015 și existența unui număr de 26 de proiecte de modernizare, reabilitare și extindere a rețelei de 
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drumuri regăsită la nivelul județului Botoșani. De asemenea, se constată și lipsa unor lucrări de extindere 

a infrastructurii feroviare, lungimea căilor ferate rămânând neschimbată. 

Din punct de vedere al sistemului de utilități, se remarcă un număr ridicat al localităților din 

mediul rural racordate la sistemul de apă și o creștere a capacității de producere a apei potabile cu 18% 

în 2019 față de anul 2015.Aici situația stă bine. Situația stă mai puțin bine în ceea ce privește evoluția 

rețelei de distribuție a gazelor naturale, unde rata de acoperire, în rural, este foarte, foarte scăzută. 

Din punct de vedere al sistemului sanitar, există 4 spitale pe teritoriul județului, se constată o 

creștere a numărului de medici cu 7,4%, o creștere a numărului de medici stomatologi cu 17,9% și o 

capacitate relativ constantă de 2191 de paturi în spitalele din județ, în perioada 2015-2019. 

Din punct de vedere al educației, se observă un număr constant al unităților de învățământ cu 

personalitate juridică și o scădere a numărului structurilor arondate, acestea fiind cu 12,9% mai puține 

în 2019 față de 2015. O problemă sesizată este distribuția inegală a personalului didactic pe medii de 

rezidență, majoritatea, aproape 70%, activând în mediul urban. Deci este o criză de cadre didactice pe 

zona rurală.  

Din punct de vedere al metodologiei, după cum vă spuneam, s-a realizat datele statistice, s-a 

realizat un sondaj de opinie pe bază de chestionar, aplicat la nivelul celor 3 grupe relevante de actori: 

instituții publice, mediul de afaceri și societatea civilă. Principalele rezultate ale chestionarelor: un grad 

ridicat de satisfacție în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă și canalizare, administrarea 

spațiilor verzi și iluminatul public și un grad scăzut de satisfacție în ceea ce privește întreținerea 

infrastructurii rutiere și pietonale, curățenia și gestionarea deșeurilor și existența facilităților de petrecere 

a timpului.  

De asemenea, în ceea ce privește sistemul de transport în comun, siguranța și ordinea publică, 

se remarcă o tendință de scădere a gradului de satisfacție. Infrastructura rutieră necorespunzătoare 

constituie principala problemă identificată de către respondenții tuturor celor 3 eșantioane, de asemenea, 

migrația constituie a doua problemă menționată în unanimitate, aceasta fiind urmată de infrastructura 

sanitară deficitară. Referitor la cauze, lipsa fondurilor și a investițiilor constituie, în opinia 

respondenților, principala cauză a problemelor curente.  

În ceea ce privește sistemul educațional, se constată necesitatea îmbunătățirii actului de predare, 

necesitatea modernizării dotărilor instituțiilor și asigurarea infrastructurii educaționale de bază.  

În ceea ce privește sistemul sanitar, se remarcă o tendință de nemulțumire generală a 

respondenților din cadrul celor 3 eșantioane, față de calitatea și diversitatea serviciilor medicale. 

Referitor la principalele probleme, menționăm lipsa dotărilor și echipamentelor, care s-a regăsit în mod 

cvasi-permanent în cazul tuturor celor 3 categorii de respondenți.  

În ceea ce privește capacitatea administrativă, principalele direcții de îmbunătățire indicate au 

fost: continuarea procesului de digitalizare, creșterea colaborării între mediul public și mediul privat, 

îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și îmbunătățirea situației privind serviciile de salubritate.  

Peste analiza SWOT voi trece, în principiu ea subliniază sau reia o parte dintre problemele 

prezentate anterior, se regăsește in extenso în cadrul documentului. 

În ceea ce privește obiectivele și direcțiile strategice de dezvoltare, după cum vă spuneam, le-

am conceput în strânsă corelație cu cele 5 obiective de politică ale Uniunii Europene: „O Europă mai 

inteligentă”, „O Europă mai verde”, „O Europă mai conectată”, „O Europă mai socială” și „O Europă 

mai apropiată de cetățenii săi”. Practic, și la noi avem „Obiectivul strategic 1 – Un județ mai inteligent 

prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente”, „Obiectivul strategic 2 – Un județ 

mai verde, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și 

echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, al adaptării la schimbările climatice și 

a prevenirii și gestionării riscurilor”, „Obiectivul strategic 3 – Un județ mai conectat prin dezvoltarea 

mobilității, a conectivității TIC și a utilităților publice”, „Obiectivul strategic 4 – Un județ mai social 

prin protecție și incluziune socială, condiții de muncă echitabile, egalitate de șanse și acces pe piața 
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forței de muncă” și „Obiectivul strategic 5 – Un județ mai aproape de cetățeni prin promovarea 

dezvoltării urbane integrate, a capacității administrative și inițiativelor locale”. Pentru fiecare dintre 

obiective au fost concepute priorități de dezvoltare și obiective de acțiune. Voi da citire doar priorităților 

de dezvoltare: 

- pentru Obiectivul strategic 1 avem creșterea accesibilității și a atractivității județului Botoșani 

pentru turiști, organizarea și promovarea activităților și evenimentelor culturale, dezvoltarea 

infrastructurii culturale, definirea unei imagini urbane generale coerente și de calitate la nivelul județului 

Botoșani, dezvoltarea și consolidarea potențialului economic județean – județul Botoșani competitiv; 

- pentru Obiectivul strategic 2 avem îmbunătățirea condițiilor de mediu, extinderea spațiilor verzi 

și de agrement, gestionarea deșeurilor, tranziția către o economie circulară; 

- pentru Obiectivul strategic 3: creșterea accesibilității și a mobilității în județul Botoșani, 

dezvoltarea transportului durabil și promovarea formelor nepoluante de transport, creșterea calității 

infrastructurii tehnico-edilitare; 

- pentru Obiectivul strategic 4: creșterea nivelului de acces la servicii de educație și instruire, 

abordarea sau combaterea provocărilor generate de fenomenele de îmbătrânire demografică și migrație, 

facilitarea procesului de îmbătrânire activă, creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în 

vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației, îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin 

programe de prevenire și promovare a unui stil de viață sănătos, creșterea calității serviciilor și a 

infrastructurii sociale, finalizarea reformei în domeniul asistenței sociale și creșterea calității serviciilor 

și infrastructurii în domeniul educațional; 

- pentru Obiectivul strategic 5: îmbunătățirea capacității administrative a administrației publice 

locale, implementarea unui portofoliu de proiecte care să contribuie la o dezvoltare socio-economică 

durabilă și implementarea de soluții de tip „Smart City”. 

În ceea ce privește portofoliul de proiecte de dezvoltare, au fost identificate o serie de proiecte 

strategice care au fost transmise și către Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Nord-Est, este 

vorba despre „Dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor”, „Consolidarea și 

restaurarea Muzeului de Științe ale Naturii din Dorohoi”, „Implementarea sistemului de alimentare cu 

apă pentru localitățile din zona de nord a județului Botoșani” și „Construirea Ambulatoriului de 

specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati”. 

Pe lângă acestea, au fost colectate portofoliile de proiecte transmise de Consiliul Județean, toate 

instituțiile subordonate și toate autoritățile publice locale din teritoriu, rezultând un total de 1081 de 

proiecte aflate în concordanță cu prioritățile de dezvoltare subliniate anterior. Ele se regăsesc toate în 

cadrul documentului.  

 Sper că am reușit să fiu suficient de scurt. Vă mulțumesc! 

 

 Doamna Doina Federovici: 

 Mulțumesc, domnule Tache! Insist cu o mică mențiune: ultimele date statistice sunt din anul 

2019, după cum bine știți, în anul 2021 INS a cules datele aferente anului 2020, iar aceste date vor fi 

diseminate abia la începutul anului 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule Iliuță! 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri județeni, ce este mai rău și pentru o țară 

și pentru o administrație locală, ca și pentru o firmă, este să nu aibă o strategie de dezvoltare. În lipsa 

acesteia, dezvoltarea, dacă are loc, se va face haotic, creându-se dezechilibre. Așadar, a avea o strategie 

înseamnă ai mult decât a nu o avea. Sau dacă o vom avea, chiar va trebui să facem ce scrie acolo și ce 

ne-am propus, desigur, dacă vom putea și dacă vom avea cu ce și cu cine. Știm că strategia de dezvoltare 

este necesară pentru a atrage finanțări europene și nu numai. Dar, în esență, strategia este despre cum 
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facem județul acesta să se dezvolte și asta pentru o perioadă mai mare decât durata mandatului oricărei 

autorități locale. 

Din păcate, lucrarea de față, la care s-a muncit mult din câte îmi dau eu seama, seamănă mai 

mult a monografie decât a strategie. De ce zic eu că este mai mult o monografie: pentru că tratează 

detaliat și multilateral județul Botoșani, ceea ce o face interesantă pentru un potențial investitor care nu 

are cunoștințe despre acest județ, ori pentru cei care întocmesc referate, comunicări sau lucrări mai mult 

sau mai puțin științifice. 

Nu comentez datele folosite, ați făcut și precizarea, unele nu au cum să fie reale, dar probabil 

sunt cele mai proaspete date de care dispun autoritățile locale sau centrale, prin intermediul instituțiilor 

deconcentrate din județ. 

Din păcate strategia este făcută pe principiul „să facem totul în 7 ani”: heliporturi, spital 

regional, aerodromuri în vreo 7 comune, întreprinderi sociale, și așa mai departe. Strategia nu stabilește 

însă, clar, direcții de dezvoltare și nu le prioritizează. Care sunt drumurile naționale, județene și așa mai 

departe, aducțiunile de apă sau conductele de gaz pentru care trebuie să luptăm cu toții și pe care să le 

facem mai întâi și care sunt termenele mai concrete la care se întâmplă. Nu se bazează pe oportunitățile 

locale existente în județ, adică pe ce avem de valorificat. Ce facem cu producția de fructe care este mai 

mare decât în restul Moldovei? Ce facem cu peștele din iazurile care constituie a doua suprafață de luciu 

de apă din România? Le vindem în continuare la tarabă, ca atare, ori trecem la o etapă superioară de 

valorificare făcând compot sau conserve din pește, sau organizăm pescuit sportiv? Cum exploatăm 

vecinătățile cu Ucraina și Republica Moldova din punct de vedere economic? Lăsăm totul în baza 

micului trafic de frontieră? Cum stopăm migrația este un capitol insuficient tratat. Idem, cum dezvoltăm 

IMM-urile, care sunt coloana vertebrală a economiei și care produc plus valoarea din care putem 

organiza festivaluri, concerte sau susține sportul, educația, și așa mai departe? 

Am văzut că orașe din județ își propun să investească în incubatoare de afaceri, parcuri 

industriale sau tehnologice. Să dea Dumnezeu să vină și firmele, dar cu ce forță de muncă vor lucra 

aceste firme? Populația îmbătrânește și nu cred că trebuie să fim foarte deștepți să anticipăm lucruri. 

Cum diversificăm oportunitățile de angajare? Trebuie doar să ne uităm spre vest și să vedem că mai 

devreme sau mai târziu, și lucrul acesta se întâmplă deja, vom lucra cu oameni din țări mai puțin 

dezvoltate pentru care trebuie să creăm facilități la nivel instituțional local. Cum tratăm lipsa sistemelor 

de irigații și eroziunea solului? Cum tratăm micșorarea suprafețelor ocupate de păduri în contextul 

schimbărilor climatice? Domeniul agriculturii, preponderent în acest județ agrar, aproape că nu este 

tratat deloc. Care sunt direcțiile generale și perioadele aplicabile? Sunt doar câteva comune care își 

propun să înființeze câte o piață sau să organizeze câte un eveniment. 

Nu înțelegem Nova Apaserv. Nu își propune să depună în orizontul de timp definit și să 

implementeze proiectele pe bani europeni până în 2027?  

Nu credem că în strategie trebuie să apară investiții cum ar fi: construirea de capele mortuare 

pentru diverse culte religioase, achiziția de autoturisme sau refacerea gardurilor pentru grădinițe. Aceste 

obiective de investiții au relevanță pentru comunitățile în cauză, dar în opinia noastră nu au ce căuta în 

strategie, pentru că ele înseamnă normalitate.  

Respingem categoric ideea că proiectul, lăudabil de altfel, de consolidare și restaurare a 

Muzeului de Științe ale Naturii din Dorohoi să poată fi considerat un proiect strategic, conform 

capitolului 6.2. Credem că prioritățile de dezvoltare pe obiective, domenii de acțiune, cele care încep la 

pagina 122, făcute după domeniile lansate de Bruxelles, ar trebui să aibă clar trecute în dreptul lor toate 

proiectele din portofoliul județului, de la niveluri de decizie și în dreptul direcțiilor de acțiune. 

Noi vă propunem să nu votăm astăzi acest proiect și să-l repunem pe ordinea de zi a ședinței 

ordinare de CJ de luna viitoare. Până atunci trebuie revizuit în mai multe puncte, la care ne oferim să 

contribuim și noi, cei din grupul consilierilor liberali. 
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Cam asta am vrut să vă spun. Sigur, este rolul opoziției să critice, ceea ce noi am încercat astăzi, 

dar în mod constructiv zic eu. Mulțumesc frumos pentru atenție. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. 

Categoric este foarte simplu să critici și tocmai voiam să vă întreb, în contextul în care Strategia 

de dezvoltare a județului Botoșani a stat în transparență publică mai bine de o lună de zile, ce v-a 

împiedicat pe dumneavoastră și pe colegii din grupul liberal să aduceți amendamente astfel încât aceste 

amendamente să fie cuprinse, bineînțeles dacă erau considerate pertinente, în această strategie? Pe de 

altă parte, majoritatea proiectelor la care faceți dumneavoastră referire țin de Guvern și nu de Consiliul 

Județean. Sunt politicile publice ale Guvernului, nu ale Consiliului Județean. Pe de altă parte, celelalte 

proiecte la care ați făcut mențiune sunt proiectele comunităților locale pe care noi nu le putem ignora în 

această strategie. 

Așadar, repet, documentul a stat mai bine de 30 de zile în consultare publică, a fost pus pe site-

ul Consiliului Județean, am invitat și am făcut apel în diverse rânduri astfel încât toți cei interesați de 

Strategia de dezvoltare a județului Botoșani să vină și să ne comunice dacă au și alte puncte de vedere. 

În acest context mie nu-mi rămâne decât să supun la vot strategia așa cum a fost ea concepută, iar pe 

parcursul anilor, dacă vor fi amendamente, să le putem duce mai departe. 

În altă ordine de idei, Consiliul Județean are foarte multe proiecte care vor fi implementate în 

perioada următoare și așa riguroși cum am fost până în acest moment, așa vom fi și în perioada următoare 

astfel încât pe de o parte să dezvoltăm echilibrat județul Botoșani, pe toate componentele, începând de 

la infrastructura rutieră, sanitară, educațională și socială, pe de altă parte să contribuim și să întindem o 

mână de ajutor comunităților locale, astfel încât și proiectele domniilor lor să devină realitate.  

Nu exclud din acest expozeu al meu faptul că pentru toate aceste proiecte avem nevoie de sprijin 

guvernamental și veți observa și pe parcursul ședinței de astăzi că avem proiecte pentru care noi ne-am 

făcut treaba până în acest moment, dar vom fi la mâna Guvernului pentru a primi finanțare. 

Dacă sunt și alte intervenții? Vă rog. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Din câte am citit în strategie, poate consultantul ne poate ajuta, am văzut că ați prins și 

reabilitarea Casei Goilav. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Corect. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Păi tot astăzi dumneavoastră ne propuneți să nu ne exercităm dreptul de preemțiune pentru 

achiziția acelui imobil. Noi în strategie ne propunem să o reabilităm și tot astăzi ne spuneți să nu 

achiziționăm? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă mulțumim pentru intervenție, domnule consilier județean. Mă așteptam ca dumneavoastră 

să cunoașteți istoria acestui municipiu și mai ales faptul că pe raza municipiului Botoșani avem 2 case 

cu denumirea de Goilav. Mulțumesc. 

Dacă mai sunt și alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 



7 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 8 „abțineri”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului de vânzare 

în rate a cabinetelor medicale, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație 

publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008. (Proiect nr. 217 din 

19.10.2021) 

Acest proiect a fost inițiat pentru a da posibilitatea potențialilor ofertanți să formuleze oferte cu 

plata în rate, în situația în care nu se formulează nicio ofertă cu plata integrală a prețului minim de 

pornire în cadrul procedurii de vânzare a spațiilor cu destinație de cabinete medicale. 

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 

11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani. (Proiect nr. 218 din 19.10.2021). Un proiect extrem de 

generos. 

Documentația tehnico-economică a fost întocmită în vederea extinderii pe verticală cu încă un 

etaj a corpului în care își desfășoară activitatea secțiile de Radiologie și Oncologie ale Spitalului de 

Urgență “Mavromati” Botoșani. 

De asemenea, se vor realiza și lucrări de reabilitare, și conformare la legislația în vigoare. Prin 

acest proiect se dorește mărirea capacității de tratare a secțiilor de Radiologie și Oncologie a Spitalului 

de Urgență “Mavromati” Botoșani. 

Valoarea totală a investiţiei este de 21.427.551,62 lei și va cuprinde, pe lângă lucrările de 

extindere și modernizare a secțiilor de Radiologie și Oncologie și dotarea acestora la standarde moderne, 

conform legislației în vigoare.  

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Judeţean. Și pentru că am dorit să grăbim pașii, am și solicitat Companiei Naționale de Investiții ca acest 

proiect generos să fie deja inclus în Lista sinteză, urmând ca după votul dumneavoastră de astăzi să 

transmitem indicatorii și să obținem finanțarea guvernamentală. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2021. (Proiect nr. 219 din 

19.10.2021) 

Potrivit prevederilor legale, la sfârșitul fiecărui trimestru se supune spre analiză şi aprobare 

autorităţii deliberative, execuţia bugetului întocmită pe cele două secţiuni. 

Din analiza contului de execuţie al bugetului județului la data de 30 septembrie 2021 a rezultat 

că veniturile au fost încasate în proporţie de 70,85%, din care la secţiunea de funcţionare 97,57% şi la 

secţiunea de dezvoltare 46,54%, iar plăţile au fost efectuate în procent de 64,40%, din care pentru 

secţiunea de funcţionare 85,80% şi pentru secţiunea de dezvoltare 44,95%.  
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Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care 

au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de 

prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii. (Proiect nr. 220 din 

19.10.2021) 

Comisia socială constituită pentru analiza cererilor de repartizare a locuinţelor construite prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii a 

întocmit lista solicitanţilor care au acces la locuințe, respectiv lista de prioritate pentru acordarea 

locuinţelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de 

locuinţe A.N.L. aflat în administrarea Consiliului Judeţean Botoșani. 

Potrivit acestor liste, prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre, au fost selectate două 

persoane pentru care, după epuizarea etapei de contestații, se va proceda la aprobarea repartițiilor. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am o întrebare. În proiect, care este generos, nu am văzut care este profesia celor două tinere 

solicitante, celor două tinere specialiste. Nu scria explicit. Înțeleg că nu sunt medici. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Cred că sunt asistente, dacă nu sunt medici. Comisia, vă rog. 

 

Doamna Amalia Marian: 

Doamna Bucur Roxana este medic, iar doamna Arteni Alina Elena este asistentă.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Ok. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

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

general al obiectivului de investiţie „Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, 

comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. (Proiect nr. 221 din 19.10.2021) 

Întrucât indicatorii economici au fost aprobați în luna iulie 2020, la solicitarea Memorialului 

Ipotești, proiectantul general al obiectivului de investiție ,,Reparații clădire Bibliotecă – interior și 

exterior’’ a înaintat la Consiliului Județean propunerea de aprobare a devizului general actualizat, cu 

prețurile aferente lunii septembrie 2021. 

Astfel valoarea investiției va crește de la 1.719.722,4 lei la 2.135.454,26 lei, cu TVA, și va fi 

suportată integral din bugetul Consiliului Județean. 
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Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului 

de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția 

pentru economia circulară. (Proiect nr. 222 din 21.10.2021) 

Referitor la politica tarifară aferentă Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 100676/22.11.2010 și 

ale art. 5 pct. I alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1968/2010 privind aprobarea 

finanțării Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, acordarea 

finanțării nerambursabile este condiționată de creșterea tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure 

atât acoperirea cofinanțării, cât și a costurilor de operare și întreținere a activelor. 

În acest sens, A.D.I. ECOPROCES a actualizat Planul de creștere a tarifelor cu indicele 

prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2020 - august 2021 și a solicitat acordarea unui mandat 

special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, 

aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna august 2021. 

Este vorba despre o creștere nesemnificativă a tarifului, de 10 bani/persoană în mediul rural și 

31 de bani/persoană în mediul urban. Toate aceste majorări includ și valoarea TVA. 

Actualizarea valorilor cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară 

din Planul de creștere a tarifelor propus nu vizează decât aplicarea întocmai a contractului de finanțare 

și a actelor normative în vigoare care au fost adoptate în acest sens. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 8 „abțineri”) 

 

Punctul 8 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 2021. (Proiect nr. 223 

din 21.10.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, prin Hotărârea Guvernului nr.1088/2021 s-a aprobat 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu al 

județului Botoșani cu suma de 4.629,00 mii lei. 

De asemenea, având în vedere solicitările transmise de către direcțiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean și instituțiile subordonate, propun rectificarea bugetului propriu județean, al 

bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii atât la partea de 

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

investiții pe anul 2021, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Prin această rectificare a bugetului propriu alocăm sumele necesare realizării proiectelor 

tehnice pentru modernizarea a 7 sectoare de drum județean care sunt în acest moment de piatră: drumul 

județean 294 A Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, drumul județean 293 A Coțușca – 
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Viișoara Mică – Viișoara, drumul județean 291 K Lozna – Călinești – DN 29 C - Talpa, drumul județean 

294 B Ștefănești – Murguța – Dobârceni, drumul județean 293 Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, 

drumul județean 294 C Borolea – Hănești și drumul județean 291 D în Oroftiana și pe sectorul Baranca 

– Bajura, din zona Darabani. 

Facem un efort de 2,5 milioane de lei și sperăm ca proiectele Consiliului Județean să fie prinse 

cât mai repede la finanțare pentru că ne dorim să nu mai avem drumuri de piatră. Cele 7 sectoare de 

drum sunt din toate zonele județului și totalizează peste 60 de km, adică 10% din rețeaua de drumuri 

județene a județului Botoșani.  

Modernizarea lor se ridică la aproximativ 300 milioane lei, adică peste 60 de milioane de euro 

și vorbim despre investiții masive în județ și facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru ca aceste investiții 

să devină realitate.  

Pe de altă parte, așa după cum ați fost informați, în Programul național de Investiții „Anghel 

Saligni” Consiliul Județean Botoșani a depus 11 proiecte de modernizare a drumurilor județene în 

valoare totală de peste 450 milioane lei, echivalentul a peste 90 milioane euro. Conform Programul 

național de Investiții „Anghel Saligny”, fiecărui județ îi este rezervat un minim de 140 de milioane lei, 

dar necesitățile județului, așa după cum bine ați observat, pentru a recupera decalajele față de restul țării 

sunt mult mai mari și de aceea trebuie să facem front comun pentru a dezvolta județul unitar că, până la 

urmă, acesta este scopul final al fiecăruia dintre noi, indiferent de partidul pe care-l reprezentăm. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a 

unor bunuri trecute din domeniul privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99/21.04.2021. (Proiect nr. 224 din 21.10.2021) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99/21.04.2021 s-a aprobat trecerea unor 

bunuri din domeniul privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia. Conform prevederilor 

Codului administrativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii 

actului de dare în administrare. Bunurile care fac obiectul proiectului de hotărâre au fost înscrise în 

cărțile funciare nr. 50959-Botoșani și 51913-Sulița. În consecință, poate fi adoptat actul de dare în 

administrare a acestor bunuri Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, respectiv Unității 

de Asistență Medico – Socială Sulița. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu am o întrebare. Am înțeles, au trecut din domeniul privat în domeniul public și invers. 

Întrebarea este de ce? Ce se dorește cu aceste obiective, cu aceste bunuri? Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bunurile au fost solicitate de către Spitalul Județean și de către Unitatea Medico-Socială Sulița 

în vederea realizării unor investiții. Noi în aprilie am aprobat proiectul în sine, ulterior au fost realizate 

cărțile funciare și în acest moment practic dăm în administrare. Același lucru se va întâmpla și în 

următoarea ședință de Consiliu Județean pentru că mai avem câteva proiecte pe care le regăsim în acest 

moment în stadiul în care se realizează cărțile funciare, ulterior intabulările care țin de partea noastră, a 

Consiliului Județean.  
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Domnul Viorel Iliuță:  

Se știe ce investiții sunt? Adică, putem afla? 

 

Doamna Doina Federovici: 

De la Sulița dacă avem pe cineva în sală? De la UAMS sau de la Spital? 

 

Domnul Viorel Iliuță:  

Poate o să aflăm data viitoare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă dăm un răspuns în scris, domnule consilier județean? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bine. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes 

județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 225 din 21.10.2021) 

Prin proiect se propune transformarea unor posturi vacante în vederea eficientizării activității 

instituției, precum și transformarea unor funcții ca urmare a promovării în trepte sau grade profesionale 

a unor salariați. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi 

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 226 din 21.10.2021) 

În conformitate cu prevederile Codului muncii, în funcţie de specificul unităţii sau al muncii 

prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale 

a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Completarea propusă prin proiectul de hotărâre a fost 

solicitată de conducerea Memorialului Ipotești, astfel încât activitatea cercetătorilor să se poată desfășura 

cu posibilitatea repartizării inegale a timpului de muncă. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 
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Punctul 12 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 

NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor juridice 

de consultanță, asistență și reprezentare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

26/2012. (Proiect nr. 227 din 25.10.2021); 

Societatea Nova Apaserv a solicitat aprobarea contractării de servicii juridice acordate de către 

avocați specializați, cu expertiză în domeniul contractelor finanțate din fonduri europene. Activitățile de 

consiliere și reprezentare, necesare a fi întreprinse în cele două spețe prezentate, necesită experiență în 

domeniul contractelor de FIDIC, respectiv în domeniul procedurii arbitrajului. Aceste activități sunt 

semnificative, cu riscuri majore, ce nu pot fi acoperite de cei trei consilieri juridici care sunt prevăzuți 

în organigrama societății, ce urmează să activeze în cadrul Serviciului Juridic, începând cu data de 1 

noiembrie. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 8 „abțineri”) 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului monument istoric, cod LMI 2015, BT-II-m-B-

01897, cu denumirea „Casa Jean Goilav”, situat în mun. Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, jud. 

Botoșani. (Proiect nr. 228 din 25.10.2021). 

Ministerul Culturii, prin Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, a informat societatea 

„BOLD IMPEX” S.R.L. că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului în cauză și că 

transferă acest drept al statului către autoritățile publice locale.  

Având în vedere caracteristicile constructive ale construcției și vechimea acesteia, care 

presupun o investiție extrem de mare pentru aducerea la starea de utilizare în condiții optime, suprafața 

mică a terenului, neputându-se amenaja o parcare, precum și prețul ridicat solicitat de proprietar, 

aproximativ 500.000 euro cu TVA, propun ca Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani să nu 

își exercite dreptul de preemțiune asupra acestui monument istoric.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Știți, scăparea este a dumneavoastră, în strategie, la pagina 149 scrie doar reabilitarea Casei 

Goilav, fără adresă, fără nimic. Deci oricare cetățean este îndreptățit să creadă că este una sau alta. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Este vorba despre proprietatea CJ-ului. Noi nu modernizăm case private. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Dar pot fi achiziționate. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Nu pot să modernizez casa cuiva, a unui privat. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Dar o pot achiziționa sau nu? Încercați să-mi explicați acum o poveste.  
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Domnul Dorin Birta: 

Nu, nu.  

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Pot să o achiziționez și să o modernizez sau nu? 

 

Domnul Dorin Birta: 

Să o achiziționăm, dar nu poți să prinzi în strategie că o să o achiziționezi. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, dacă sunt și alte intervenții? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu am o întrebare, vă întreb poate știți: există vreo intenție poate din partea municipalității de 

a-și exercita dreptul de preemțiune? Sau nu știți? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu cunoaștem. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Dacă sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 15 octombrie 2021. 

Dacă aveți obiecțiuni cu privire la mențiunile din procesul-verbal? 

Dacă nu, supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (28 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

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

 

Doamna Mirela Saucă: 

O întrebare, doamna președinte. Probabil că domnul vicepreședinte o să-mi răspundă. Dacă s-

au inițiat demersuri privind pregătirile de iarnă? Mă refer la drumuri și deszăpezire, nu la murături și 

conserve, evident. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule vicepreședinte. 
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Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Cred că în 2 zile vom avea procedura încheiată, mai erau câteva 

clarificări de făcut pe partea financiară și în maxim o săptămână jumătate, două săptămâni, semnăm 

contractele de deszăpezire. 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Cu ce firme? 

 

Domnul Dorin Birta: 

Asta nu pot să vă spun pentru că nu știu. Nu este încheiată procedura. Vă dați seama că va fi 

public, se vor anunța câștigătorii pe loturile respective. Trebuie să îndeplinească cerințele specificate în 

caietele de sarcini. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Mai am eu o intervenție. Doamna președinte, când mai mergeți pe drumurile județene, pe 

Drumul Strategic și la proiectele Consiliului Județean, invitați și consilierii județeni. Dăm și noi bine în 

poze, suntem fotogenici. Și noi am contribuit la aceste proiecte, nu doar conducerea Consiliului 

Județean. Mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Există un răspuns clasic pe care nu mi-aș fi dorit să vi-l fi oferit în această ședință de Consiliu 

Județean. Știți cum, „dacă tăceați, filozof rămâneați”, dar asta este partea a doua.  

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, cu mențiunea că vom avea încă o ședință 

extraordinară în perioada imediat următoare, pentru că acesta este ritmul în care lucrăm, vă mulțumesc 

pentru prezență! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

  

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 
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Inspector, 

Marilena MIRON 

 


