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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 28.02.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 46 din 22.02.2022 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, domnilor și doamnelor 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. 

 

Pentru că este prima ședință a Consiliului Județean de la momentul în care domnul prefect a 

depus jurământul și pentru că domnul prefect provine din rândurile noastre, este un fost coleg de al 

nostru, al deliberativului local, a ținut în mod deosebit să vină și să ne transmită un mesaj în debutul 

ședinței noastre. Vă rog, domnule prefect. 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Doamna președinte, mulțumesc frumos! Înainte de a vă adresa câteva cuvinte, am rugămintea 

să ținem un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina. 

 

Se ține un moment de reculegere. 

 

Domnul Sorin Cornilă: 

Mulțumim! Bună ziua vă spun și eu, stimați colegi! Țin să vă spun astăzi colegi. Consider că 

am avut o colaborare eficientă, am parcurs împreună o etapă importantă prin implicarea în problemele 

administrației județene și chiar dacă am avut un mandat scurt, eu zic că a fost cu realizări. Nu-mi doresc 

decât să sper să continuați proiectele bune care au fost începute, doamna președinte, să demarați și să 

susțineți proiecte noi, de interes pentru botoșăneni și pentru dezvoltarea județului Botoșani. Mulțumesc 

frumos! Eu mă retrag. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim frumos! Mult succes în activitatea dumneavoastră! 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din numărul total de consilieri județeni, lipsesc 

astăzi 2 colegi (dl Radu Malancea și d-na Floarea Marocico) și lipsesc motivat. Pentru că noi eram 33, 

astăzi cvorumul de ședință îl raportăm la numărul de 32, având în vedere demisia pe care a depus-o 

domnul fost consilier județean Cornilă. 

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

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

doamnele directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 26 de puncte, din care 23 sunt 

proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi, după punctul 15, cu două noi proiecte, după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani. (Proiect nr. 55 din 23.02.2022); 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de 

Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

 

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

specialitate. 

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 constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Cornilă Sorin. (Proiect nr. 45 din 17.02.2022)  

Proiectul a fost întocmit ca urmare a demisiei domnului Sorin Cornilă din funcția de 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”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul 

public al Județului Botoșani în domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în 

vederea demolării. (Proiect nr. 32 din 14.02.2022) 

Bunul în cauză denumit „Beci cu copertină” se află în administrarea spitalului județean, are 

durata de utilizare consumată, prezintă un grad avansat de uzură, iar demolarea lui este necesară pentru 

eliberarea terenului pe care este amplasat, în vederea implementării unor proiecte de reabilitare și 

modernizare a secțiilor spitalului în 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 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi. (Proiect nr. 39 

din 14.02.2022) 

Proiectul are în vedere modificările intervenite urmare atât a promovării examenului în treaptă 

profesională superioară celei deținute anterior a unor salariați din instituție, cât și a recomandărilor 

primite în urma unei misiuni de audit organizată de către Compartimentul audit intern din cadrul 

Consiliul Județean Botoșani. Precizez că numărul de posturi aprobat se menține același, respectiv 39 

posturi cu respectarea legislației în vigoare și 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? 
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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 aprobarea listei solicitanţilor care 

au acces la locuinţele destinate închirierii pentru specialiştii din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate 

pentru acordarea locuințelor destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe. (Proiect nr. 40 din 16.02.2022) 

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

Agenţia Naţională pentru Locuinţe a întocmit lista solicitanţilor care au acces la locuințe, respectiv lista 

de prioritate pentru acordarea locuinţelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialişti din 

sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflat în administrarea Consiliului Judeţean Botoșani, liste care 

sunt prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu vreau să pun 2 sau 3 întrebări. Care este statutul profesional în domeniul sănătății al 

solicitanților de locuințe închiriate? Ar fi prima întrebare. A doua întrebare: dacă după ce se realizează 

închirierea către cei care au solicitat, rămân apartamente libere, astfel încât dacă apare un solicitant care 

este specialist în domeniul sănătății, de exemplu care termină rezidențiatul, i se poate oferi un asemenea 

apartament destinat, subliniez, specialiștilor din domeniul sănătății? Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Încep cu ultima dumneavoastră întrebare. Cu această 

repartizare închidem lista, nu vor mai fi apartamente sau apartamente cu o cameră libere. Iar la prima 

dumneavoastră întrebare, cunoașteți foarte bine, suntem la a V-a, a VI-a procedură de acest fel. Pe 

măsură ce dosarele au fost depuse, ele au intrat în analiza comisiei, vorbim atât despre medici, cât și 

despre doamne sau domni care au funcția de asistent medical. Ei nu puteau fi scoși din lucrările comisiei 

pentru că legea este egală pentru toți și sunt considerați specialiști în sănătate.  

În altă ordine de idei, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că noi suntem pe un demers destul 

de avansat pentru construirea celui de al doilea ansamblu de locuințe, în aceeași locație, sunt transmise 

la București toate documentele, bineînțeles că vom mai avea și noi de aprobat acte normative locale în 

acest sens și sperăm ca în perioada cea mai scurtă să fie scoase la licitație lucrările pentru al doilea 

ansamblu de locuințe, în condițiile în care avem finanțarea pentru această investiție. Dacă doriți, comisia 

vă stă la dispoziție și vă acordăm accesul, care de altfel tuturor consilierilor județeni, pentru a vedea 

dosarele persoanelor care au solicitat aceste locuințe. Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu vreau doar profesia lor, atât este tot. Eu nu am contestat nimic, vreau doar profesia. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamna director, vă rog. 

 

Doamna Amalia Marian: 

Domnul Surdeanu Ilie Cătălin este medic rezident anestezist ATI Mavromati, Irod Nicoleta 

Alexandra – medic specialist oftalmologie, Atasie Alexandra Manuela – asistent medical chirurgie 

generală, Rotariu Alexandra – medic rezident DSP, Stănciulescu Alexandra – medic specialist chirurgie 

vasculară, Isac Ina – medic specialist infecțioase, Ananii Anca Sabina – medic rezident infecțioase, 
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Băluț Bianca – medic rezident neonatologie, State Ovidiu Gabriel – asistent medical DSP, Iftime David 

– asistent medical DSP, Adochiței Alina Mihaela – asistent medical pneumologie și Andronic Adrian 

Paul – asistent medical UPU SMURD Mavromati. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director! Dacă mai sunt alte intervenții?  

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 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor 

pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul 

sănătății. (Proiect nr. 41 din 16.02.2022) 

Conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, chiria se stabilește anual de către administratorul 

locuinței, ținându-se cont de suprafețele apartamentelor, valoarea de amortizare, precum și de 

coeficienții de pondere în funcție de localitate, an recepție al locuințelor și venitul chiriașilor. Chiria se 

actualizează anual cu rata inflației, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate 

de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. 

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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2022. (Proiect nr. 43 din 

16.02.2022) 

Pentru fundamentarea și elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru anul 2022, au fost solicitate 

tuturor structurilor de la nivelul D.G.A.S.P.C. Botoșani, cât și unităților din domeniul asistenței medico 

– sociale existente la nivelul județului, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile 

sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor 

din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare. 

Pe baza datelor colectate, D.G.A.S.P.C. Botoșani a elaborat proiectul Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, administrate și finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2022.  

Comisia Județeană privind Incluziunea Socială Botoșani a acordat aviz favorabil în scopul 

aprobării proiectului prin hotărâre a Consiliului 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”) 
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a 

unor servicii sociale care funcționează în cadrul acesteia. (Proiect nr. 44 din 16.02.2022) 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit având în vedere modificările intervenite în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și ca urmare a 

modificărilor suferite de unele servicii sociale subordonate acestei instituții. 

Dacă 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 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor 

cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din 

categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA 

APASERV SA Botoșani. (Proiect nr. 46 din 18.02.2022)  

În urma efectuării măsurătorilor pentru prima înscriere în Cartea funciară, s-a constatat faptul 

că operatorul județean de apă și canalizare are în exploatare unele terenuri intravilane, împrejmuite, 

ocupate de clădiri și construcții speciale, pentru care suprafețele măsurate nu corespund cu cele 

înregistrate în Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019. 

Pentru efectuarea intabulării sunt necesare modificări în inventarul domeniului public, în sensul 

corectării suprafețelor de teren cu valorile rezultate din măsurătorile topografice. 

Dacă 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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani. (Proiect nr. 48 din 

21.02.2022) 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit ca urmare a modificărilor intervenite în structura instituției 

publice de cultură și în statul de funcții aprobat. Proiectul de regulament a fost avizat de Consiliul 

științific al bibliotecii. 

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 aprobarea modelului legitimației 

pentru președintele și vicepreședinții consiliului județean, precum și pentru consilierii județeni. (Proiect 

nr. 49 din 21.02.2022) 

Modelul legitimației pentru aleșii locali a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2021, 

iar modelul propus pentru adoptare are caracteristicile prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  
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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 declararea unor bunuri de uz sau 

de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani. (Proiect nr. 50 din 21.02.2022) 

În cadrul investiției „Execuție lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, 

la Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi” au fost efectuate lucrări la imobile care aparțin 

domeniului public al județului și a căror valoare de inventar va fi majorată pe baza documentației 

prezentată de școala specială (școală, internat și cantină), dar au fost construite și bunuri noi, respectiv 

stație pompare, rezervor și rețele exterioare, care urmează a fi declarate de uz sau de interes public 

județean.  

De asemenea, în urma investiției „Reabilitare clădire secție psihiatrie, mun. Botoșani, str. 

Calea Națională, nr. 20, Jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în centru de îngrijire și asistență” au 

fost realizate bunuri noi, respectiv alei și platforme carosabile, branșament apă rece și branșament 

canalizare, pentru care propun declararea ca bunuri de uz sau de interes public județean. 

La Muzeul Județean Botoșani a fost realizat un sistem de încălzire aferent magazinului fond 

plastic situat în Piața Revoluției nr. 13 B și C, parter. În mod similar, bunurile rezultate din investiție se 

declară de interes județean.  

Având în vedere faptul că Unitatea de Asistență Medico - Socială Săveni a finalizat investiția 

„Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni”, propun declararea bunului Sediu administrativ U.A.M.S. 

Săveni ca bun de uz sau interes public județean. 

Bunurile în cauză vor fi înregistrate în domeniul public al județului, iar cele supuse înscrierii 

în cartea funciară vor fi date, după intabulare, în administrare unităților care le utilizează. 

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 predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții  „C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului, proprietate publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în 

municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 51 din 21.02.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, la sfârșitul lunii februarie a anului trecut am solicitat 

includerea obiectivului de investiții în Lista Sinteză a Companiei Naționale de Investiții. În urma 

demersurilor pe care le-am făcut și ale discuțiilor purtate la mijlocul lunii trecute aici, la Botoșani, cu 

ministrul dezvoltării Atilla Cseke și cu directorul CNI Manuela Pătrășcoiu, s-a agreat ca acest obiectiv 

de investiții este prioritar pentru sănătatea botoșăneană. A fost inclus cu celeritate în Lista Sinteză, iar 

pentru trecerea în etapa următoare de finanțare a obiectivului este necesară hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani privind predarea amplasamentului către CNI. 

Ținând cont de faptul că Secția de Oncologie se adresează botoșănenilor afectați de una dintre 

cele mai grave maladii, suntem determinați să urgentăm toate demersurile pentru ca modernizarea 

obiectivului să devină cât mai repede realitate și ca cei bolnavi să nu mai fie purtați pe drumuri prin alte 

județe pentru tratamente care s-ar putea face și la noi, la Botoșani. 
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Amplasamentul propus se află situat pe str. Marchian nr. 11, aparține domeniului public al 

Județului Botoșani și este în administrarea Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani. 

Suprafața de teren care poate fi predată în vederea realizării obiectivului este de 779 mp. 

Documentația tehnică este întocmită în vederea extinderii pe verticală cu încă un etaj a corpului de 

clădire (C4), cu regim de înălțime existent D+P+1E, în care își desfășoară activitatea secțiile de 

Radiologie și Oncologie ale Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 

De asemenea, se vor realiza și lucrări de reabilitare (termică, finisaje și instalații), 

recompartimentare (etajul 1) și conformare la legislația în vigoare privind prevenirea și stingerea 

incendiilor.  

Realizarea proiectului propus va genera reconfigurarea și reorganizarea secțiilor medicale, 

punând la dispoziție spații de lucru adecvate și eficiente, ceea ce implică o îmbunătățire a funcționării 

spitalului, o optimizare a activităților prestate, creșterea capacității de satisfacere a nevoilor pacienților, 

a ponderii și calității serviciilor medicale acordate. Valoarea totală a acestui proiect de investiții se ridică 

la 21,5 milioane de lei. 

Eu zic că facem proiecte, căutăm soluții, căutăm surse de finanțare pentru o infrastructură 

sanitară modernă, pentru că asta așteaptă botoșănenii de la noi și nici un efort al niciunuia dintre noi nu 

este prea mare atunci când vorbim despre sănătatea botoșănenilor noștri. 

Dacă sunt intervenții? 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 predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 

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

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

Sfântul Stelian, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 52 din 

22.02.2022) 

În mod similar cu proiectul anterior, obiectivul de investiție a fost inclus în Lista Sinteză a 

Companiei Naționale de Investiții, iar la finalul anului trecut s-au actualizat indicatorii tehnico-

economici în conformitate cu noile realități economice din piață. Astfel, proiectul de reabilitare a Școlii 

Speciale are o valoare de aproximativ 23,5 milioane de lei, adică vorbim despre aproximativ 4,7 

milioane de euro.  

Este o investiție majoră pe care am promovat-o încă de anul trecut pentru că trebuie să arătăm 

o grijă deosebită față de copiii cu nevoi speciale care și așa au destul de multe probleme. Ține de noi să 

le facem viața un pic mai ușoară și în acest context, orice efort în acest sens nu îl considerăm prea mare, 

ci din contră, o obligație morală pe care o avem cu toții față de ei. Așadar, pentru trecerea în etapa 

următoare de finanțare a obiectivului este necesară hotărârea beneficiarului privind predarea 

amplasamentului. 

Amplasamentul propus se află situat pe str. Nicolae Iorga, nr. 39C, aparține domeniului public 

al Județului Botoșani și este în administrarea Şcolii Profesionale Specială Sfântul Stelian. Suprafața de 

teren care poate fi predată în vederea realizării obiectivului este de 4787 mp. Clădirea este o construcţie 

de tip P + 1E în suprafață construită de 1850,00 mp și suprafaţă construită desfăşurată de 3464,45 mp.  

Investiția are în vedere efectuarea lucrărilor de reabilitare a întregii clădiri, care să conducă la 

o eficienţă energetică şi implicit la emisii scăzute de carbon prin utilizarea energiei din surse 

regenerabile şi materiale cu consum redus de energie în infrastructurile publice. 
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Întrucât în planul de amplasament de la anexa proiectului de hotărâre apărea denumirea veche 

a școlii, respectiv „Liceu Tehnologic Special”, s-a solicitat și s-a obținut actualizarea cărții funciare. 

Pentru acest motiv propun înlocuirea planului de amplasament prezentat la proiectul de hotărâre, cu 

planul de amplasament actualizat. Lucru care a fost făcut săptămâna trecută. 

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”) 

 

Dragi colegi, vreau să mai fac o precizare. În proxima ședință, după ce Compania Națională de 

Investiții va stabili cotele defalcate pe fiecare dintre cele două obiective de investiție, atât la Secția de 

Oncologie, respectiv la Școala Specială, vom intra în Consiliu Județean și vom mai da o hotărâre cu 

privire la aprobarea devizelor defalcate de această dată, și cota de finanțare pe care va trebui să o 

suportăm noi, Consiliul Județean. Aceste proiecte sunt necesare pentru ca investiția să fie promovată în 

Comisia tehnico-economică a CNI și să demareze cât mai repede.  

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în 

administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID (Fondul de Întreținere, Înlocuire, 

Dezvoltare) în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management 

al deșeurilor în județul Botoșani”. (Proiect nr. 53 din 22.02.2022) 

Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 228/02.11.2021, prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 

93/17.12.2021, s-a aprobat repartizarea sumelor din Fondul IID privind modernizarea infrastructurii de 

colectare a deșeurilor municipale în Județul Botoșani, pentru anii 2022-2023, la nivelul anului 2022 

estimându-se o valoare totală de 431.027,97 euro pentru modernizarea infrastructurii de colectare a 

deșeurilor. 

În acest sens, se impune modificarea valorii estimate pentru investiția Modernizare 

infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani inclusă în Planul de investiții aferent 

activelor date în administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 

(trimestrul IV) – 2022, de la max. 250.000 euro la max. 435.000 euro, astfel încât să poată fi asigurate 

investițiile privind modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani, conform 

necesarului stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani nr. 93/17.12.2021. 

O altă modificare care se impune a fi operată în planul de investiții aprobat este legată de 

stabilirea beneficiarului investiției Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul 

Botoșani, care este reprezentat de unitățile administrativ-teritoriale membre A.D.I. ”ECOPROCES” 

Botoșani și nu de Județul Botoșani, așa cum a fost prevăzut inițial în documentul aprobat. 

Menționez că valoarea totală a investițiilor care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 

(trimestrul IV) - 2022, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, nu se modifică. Astfel, diferența de 185.000 euro necesară pentru asigurarea investiției 

„Modernizare infrastructură de colectare a deșeurilor în Județul Botoșani” va fi asigurată prin 

diminuarea corespunzătoare a investiției de la punctul 3.1 din planul de investiții - Reabilitarea și 

modernizarea sistemului de tratare levigat (optimizarea proceselor tehnologice pentru tratarea 

levigatului în cadrul stației de epurare existente). 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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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: Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de 

uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 20 mp din terenul 

proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri 

Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru 

amplasarea unui post de transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA 

ELECTRICĂ ÎN MUN. BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB 

IACOBOVICI”. (Proiect nr. 54 din 22.02.2022) 

Proiectul de hotărâre are în vedere aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A., potrivit Legii energiei electrice și a gazelor naturale, pentru suprafața 

de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene 

de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 

65530. 

Scopul extinderii vi l-am prezentat anterior. 

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”) 

 

La finalul acestui proiect de hotărâre se cuvine să fac o mențiune, chiar dacă nu este legată 

strict de ordinea de zi a noastră. Prin votul pe care l-am dat astăzi cu toții, am pus la dispoziția 

municipiului Botoșani terenul din proprietate județului, pentru a rezolva punctual o problemă vitală a 

botoșănenilor care locuiesc pe această stradă, Nicolae Pisoski. Nici într-un moment, nici unuia dintre 

noi nu i-a trecut prin minte să blocheze acest proiect și de ce spun acest lucru: s-au întâmplat lucrurile 

invers. În momentul în care au fost proiecte de hotărâre puse pe masa executivului Primăriei Botoșani, 

consilierii municipali trebuiau să-și dea votul pentru trecerea din proprietatea municipiului în 

proprietatea județului a unor suprafețe de teren contaminat cu nămoluri și pe care se află o parte din 

bazinele de epurare de la stația de epurare Răchiți a Nova Apaserv, lucru care nu s-a întâmplat. Vorbim 

despre un teren necesar pentru implementarea unui proiect european, care din păcate în acest moment 

este pus în pericol. Sper să depășim această fază, pentru să-i spunem așa,  o luptă politică dusă la extrem 

de o serie de consilieri locali. Fac un apel de această dată la rațiunea domniilor lor, când vor vota 

proiectele de hotărâri, să o facă în interesul botoșănenilor și nu în logica blocării unor proiecte ale 

județului. Vă mulțumesc! Mergem mai departe.  

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani. (Proiect nr. 55 din 

23.02.2022) 

Având în vedere solicitarea transmisă de Instituția Prefectului – Județul Botoșani, propun 

validarea doamnei Cojocariu-Berențan Elena-Paula, subprefect al Județului Botoșani, ca membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani, în locul doamnei Gireadă Aneta. 

Sunt modificări conform legislației în vigoare. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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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 17 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și 

Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”. 

Obiectivul de investiții a fost supus avizării CTE a Companiei Naționale de Investiții, CTE a 

MDLPA și CTE interministerial, următoarea etapă fiind de aprobare a indicatorilor tehnico economici 

prin hotărâre a Guvernului. Urmare analizei în CTE interministerial a fost solicitată modificarea 

devizului general, de la 64.006.547,80 lei la 64.010.428,82 lei (cu TVA 19%), prin includerea studiului 

NZEB, vorbim despre acel studiu pentru clădiri, pentru ca această clădire să aibă un consum de energie 

aproape 0. 

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”) 

 

Distinși colegi, prin următoarele opt proiecte de pe ordinea de zi se propune desemnarea unor 

persoane de către consiliu județean și pentru că vorbim despre vot cu privire la persoane, votul trebuie 

să fie secret. În acest sens, propun să vă prezint următoarele proiecte, după care vom organiza un singur 

tur de vot pentru cele opt proiecte. Dacă sunteți de acord cu această propunere? Mulțumesc! 

 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr.19/28.01.2021 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes județean. (Proiect nr. 33 din 14.02.2022)  

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.19/28.01.2021, din cadrul 

consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani a făcut parte, în 

calitate de membru supleant, doamna Chiriac Carmen-Marina, consilier în cadrul Direcției Buget-

Finanțe.  

Deoarece la data de 17.01.2022 raportul de serviciu al doamnei Chiriac Carmen-Marina a 

încetat, domnia sa s-a pensionat, propun numirea ca membru supleant în consiliul de administrație al 

spitalului județean pe doamna Tanasă Claudia Florentina, inspector în cadrul Direcției Buget Finanțe, 

care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, respectiv: este absolventă de studii universitare 

finalizate cu diplomă de licență în domeniul economie și a dobândit de la data numirii în funcția publică 

peste 5 ani experiență profesională în acest domeniu. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. Mergem mai departe. 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

a managementului Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de 

soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 34 din 14.02.2022) 

În vederea evaluării anuale a managementului acestei instituții de cultură este necesară 

desemnarea comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor.  
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Propunerile pentru reprezentanții autorității sunt doamna consilier județean  Marocico Floarea 

în comisia de evaluare și domnul consilier județean Deleanu Constantin-Dan, în comisia de soluționare 

a contestațiilor. 

Celelalte persoane desemnate de instituțiile de cultură au fost nominalizate în proiectul de 

hotărâre. 

Având în vedere faptul că activitatea comisiei este remunerată, consilierii județeni propuși nu 

pot participa la vot. 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

a managementului Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată 

în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

(Proiect nr. 35 din 14.02.2022) 

Propunerile pentru reprezentanții autorității sunt doamna consilier județean  Jurgiu Mioara-

Paula în comisia de evaluare și doamna consilier județean  Marocico Floarea, în comisia de soluționare 

a contestațiilor. 

Aceeași mențiune, consilierii județeni propuși nu pot participa la vot. 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 36 din 

14.02.2022) 

Propunerile pentru reprezentanții autorității sunt doamna consilier județean Saucă Mariana-

Mirela în comisia de evaluare și doamna consilier județean  Vaipan Raluca, în comisia de soluționare a 

contestațiilor. 

Aceeași mențiune, doamnele consilier județean propuși nu pot participa la votul pentru acest 

proiect de hotărâre. 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

a managementului Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată 

în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

(Proiect nr. 37 din 14.02.2022) 

Propunerile pentru reprezentanții autorității sunt domnul consilier județean Iliuță Viorel în 

comisia de evaluare și domnul consilier județean Olaru Cătălin-Cristian, în comisia de soluționare a 

contestațiilor. 

Repet aceeași mențiune, domnii consilieri nu pot participa la vot. 

 

Punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

a managementului Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect 

nr. 38 din 14.02.2022) 

Propunerile pentru reprezentanții autorității sunt doamna consilier județean  Andrei Cristina-

Andreea în comisia de evaluare și domnul consilier județean Vrajotis Lazăr-Claudiu, în comisia de 

soluționare a contestațiilor. 

Se păstrează aceeași mențiune cu neparticiparea la vot. 

 

Punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri 

județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale 
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individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 

31.12.2021. (Proiect nr. 42 din 16.02.2022) 

Propunerile pentru evaluarea secretarului general al județului sunt cei doi vicepreședinți ai 

Consiliului Județean Botoșani, domnul Dorin Birta și domnul Bogdan Dăscălescu. 

 

Punctul 25 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Botoșani și a membrilor supleanți în comisiile de evaluare a probei interviu din 

cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile 

de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială 

,,Ion Pillat’’ Dorohoi. (Proiect nr. 47 din 21.02.2022) 

Pentru constituirea comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat 

de către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în cazul unităților de învățământ special, este necesară 

desemnarea unui reprezentant al consiliului județean și a unui membru supleant, prin hotărâre a 

Consiliului Județean. 

Propunerile pentru reprezentanții consiliului județean la Școala Profesională Specială ,,Sfântul 

Stelian’’ Botoșani sunt domnul consilier județean  Manolache Ciprian, pentru membru titular și domnul 

consilier județean  Marian Sergiu, pentru membru supleant. 

Propunerile pentru reprezentanții consiliului județean la Școala Profesională Specială ,,Ion 

Pillat’’ Dorohoi sunt doamna consilier județean Holca Agnes-Mihaela, pentru membru titular și doamna 

consilier județean Abăcioaei Rodica, pentru membru supleant. 

Cu mențiunea că am menținut aceiași membri în aceste comisii, așa cum au fost votați ei anul 

trecut, cu singura intervenție pe care v-o fac, în urma modificării cadrului de organizare a concursului 

pentru domnii și doamnele directori din unitățile de învățământ, la primul proiect de hotărâre pe care 

noi l-am aprobat anul trecut nu am fost nevoiți să nominalizăm și supleanți. De această dată nominalizăm 

și supleanți. Cred că supleanții nici nu vor avea activitate în aceste comisii pentru că sunt ferm convinsă 

că titularii se vor prezenta. Mergem mai departe. 

 

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

voturilor, compusă din trei membri. Vă rog să faceți propuneri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Domnul Țîmpâu Andron. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul consilier județean Țîmpâu Andron. 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Domnul Nazare, ca de obicei. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul Nazare. Și? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Domnul Hrimiuc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Și domnul consilier județean Hrimiuc. 
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Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi câte un 

buletin de vot pentru fiecare proiect de hotărâre. 

În cabina de vot, cine este de acord cu persoana propusă va lăsa netăiat numele acesteia. În 

cazul în care nu este de acord, va tăia cu o linie numele persoanei în cauză. 

După exercitarea votului secret, buletinele se introduc în urnă. La terminarea votului, Comisia 

de numărare va centraliza și va întocmi procesele-verbale privind rezultatul votului. 

 

Prin urmare, rog Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal în vederea exercitării 

votului secret. 

După ce votați, vom supune la vot proiectele de hotărâre în prima fază a lor, mai puțin votul 

secret pe care îl vom exercita imediat. 

 

Supun la vot comisia de numărare a voturilor. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (30 voturi 

„pentru”). 

 

Domnul Andron Țîmpău: 

Doamna președinte Federovici Doina-Elena să voteze. 

Urmează doamna Abăcioaei Rodica. 

Domnul Alecsandru Gabriel. 

Urmează doamna Andrei Cristina. 

Domnul Aroșoaie Lucian. 

Domnul vicepreședinte Birta Dorin. Poftim, domnule vicepreședinte. 

Doamna Breșug Cristina. 

Domnul Dăscălescu Bogdan. 

Domnul Deleanu Constantin. 

Domnul Galan Gabriel. 

Domnul Gavrilaș Doru. 

Domnul Gireadă Ionuț. 

Doamna Guraliuc Ramona. 

Doamna Holca Agnes. 

Doamna Hrimiuc Galia. 

Domnul Hrimiuc Liviu. 

Doamna Hrițcu-Lafontain Mihaela.  

Domnul Iliuță Viorel.  

Doamna Jurgiu Mioara. 

Domnul Manolache Ciprian. 

Domnul Marian Sergiu. 

Doamna Marocico Floarea. Nu este. 

Domnul Nazare Gheorghe. 

Domnul Nichiteanu Tiberiu.  

Domnul Olaru Cătălin. 

Domnul Pătrăuceanu Constantin. 

Domnul Pintilei-Grosu Cristian.  

Doamna Saucă Mariana. 
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Doamna Vaipan Raluca.  

Domnul Vrajotis Lazăr. 

Subsemnatul, Țîmpău Andron. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, vă rog să luați loc. 

 

Domnul Țîmpău Andron: 

Nu mai spun instituțiile la care sunt reprezentanți pentru că se știu. 

În urma numărării voturilor, rezultatele sunt următoarele:  

- pentru doamna Tanasă Claudia Florentina – 30 de voturi „pentru”; 

- pentru domnii vicepreședinți Dorin Birta și Bogdan Dăscălescu – 30 de voturi „pentru”; 

- pentru doamna Andrei Andreea – 28 de voturi „pentru”; 

- pentru domnul Iliuță Viorel – 28 de voturi „pentru”; 

- pentru doamna Vaipan Raluca – 28 de voturi „pentru”; 

- pentru doamna Marocico Floarea – 29 de voturi „pentru”; 

- pentru doamna Jurgiu Mioara – 29 de voturi „pentru”; 

- pentru domnul Manolache Ciprian și domnul Marian Sergiu – 30 de voturi „pentru”. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos! Mulțumesc comisiei pentru activitate.  

Supun la vot proiectul de la punctul 18, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 19, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 20, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 21, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 22, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 



15 

Supun la vot proiectul de la punctul 23, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 24, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Supun la vot proiectul de la punctul 25, cu excepția art. 1 și 2, pentru care s-a votat secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Punctul 26 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 27 ianuarie 2022 și 04 februarie 2022. 

Dacă sunt obiecții cu privire la conținutul proceselor-verbale? Nu avem. 

Supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  

 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (30 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 27 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă avem interpelări din partea colegilor? Nu avem. 

 

 

Punctul 28 de pe ordinea de zi: Diverse: 

Sunt rapoartele care au fost transmise fiecărui consilier județean pe mail. Dacă sunt discuții cu 

privire la aceste rapoarte? Nu avem. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, a fost o ședință lungă, frumoasă, cu voturi cu și 

pentru locuitorii județului Botoșani. La finalul ședinței vă rog să-mi permiteți să mai fac câteva mențiuni.  

Consiliul Județean Botoșani urmărește cu mare îngrijorare ceea ce se petrece în țara vecină și 

în limitele legale și de competență, în colaborare cu primarii din județ, s-a alăturat efortului general de 

a-i ajuta pe cetățenii ucraineni care fug din calea războiului. La sfârșitul săptămânii trecute ne-am 

mobilizat și am găsit pârghiile necesare pentru a contribui la efortul general. Am identificat resurse 

pentru a interveni alături de comunele și orașele care au nevoie pentru a face față valului de ucraineni, 

mai ales în faza a doua, când vor sosi cei care au cele mai puține posibilități financiare și pentru care va 

fi mult mai dificil să plece mai departe către alte destinații și care, cel mai probabil, vor alege să rămână 

mai mult timp la noi în județ.  

De asemenea, am identificat spații de cazare care vor putea fi puse la dispoziția cetățenilor 

ucraineni atunci când va fi nevoie, atât la unitățile subordonate, mă refer aici la Spitalul Județean de 

Urgență „Mavromati”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Memorialul 

Ipotești, cât și cu ajutorul primarilor din zonele limitrofe graniței cu Ucraina.  

De asemenea, am luat legătura cu colegii Uniunea Națională a Consiliilor Județene pentru ca 

Consiliile Județene să-și unească și să-și coordoneze eforturile pentru a avea cele mai bune rezultate în 
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această acțiune umanitară. În weekend, alături de o parte dintre colegii consilieri județeni, am mers în 

punctele vamale și în comunele unde s-a semnalat un număr mare de cetățeni ucraineni și i-am ajutat 

atât cât am putut noi. Vreau să vă spun că vom continua toate aceste acțiuni de ajutorare a cetățenilor 

ucraineni care fug din calea războiului și zilele viitoare, cât timp va fi nevoie și ni se va solicita sprijinul. 

Sperăm ca vocea rațiunii să înlocuiască, în cel mai scurt timp, vocea armelor, să găsim calea 

spre dialog și să revenim cât mai repede la o viață cât mai aproape de normalitate.  

Mulțumesc tuturor colegilor consilieri județeni implicați și fac un apel la fiecare în parte, acolo 

unde se poate da o mână de ajutor, să fim cu toții solidari în această perioadă care nu este simplă nici 

pentru dumnealor și nici pentru noi. Vă spun sincer, locuitorii din județul Botoșani au dat dovadă de o 

solidaritate incredibilă, am stat de vorbă cu cetățenii care primesc inclusiv acasă, în curtea lor, 

persoanele care nu au unde să se cazeze în tranzitul pe care îl fac în aceste zile și mă bucur nespus că 

sunt și modificări de acte normative la nivelul Guvernului, astfel încât, chiar dacă aceste persoane sunt 

în tranzit, noi să le putem oferi sprijinul necesar.  

Așadar, mulțumesc tuturor și să ne dea bunul Dumnezeu sănătate și putere de muncă să putem 

să fim în continuare alături de vecinii noștri cu tot suportul pe care îl putem acorda! 

Mulțumesc tuturor și ne vedem la următoarea ședință de Consiliu Județean. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 
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Marcel Stelică BEJENARIU 
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