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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 28.04.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 108 din 20.04.2022 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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

României și Imnul Uniunii Europene. 

Se intonează cele două imnuri. 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din totalul de 33 membri ai Consiliului județean 

participă la ședință un număr de 30 de colegi, 3 colegi fiind absenți motivat. (dna Rodica Abăcioaie, dl 

Radu Malancea, dl Gabriel Alecsandru) 

Participă la ședința noastră de astăzi domnul secretar general al județului Botoșani, domnii și 

doamnele directori din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și bineînțeles, domnii și doamnele 

directori ai instituțiilor subordonate care au proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. 

 

Înainte de a trece la ordinea de zi a ședinței, am să vă rog, să-mi permiteți să fac un scurt anunț, 

dar foarte important, despre unele dintre cele mai așteptate proiecte ale Consiliului Județean Botoșani.  

Guvernul României, întrunit astăzi, la ora 11:00, în ședință de Guvern, a adoptat proiectul de 

hotărâre privind construirea Ambulatoriului de Specialitate și Spitalizare de Zi la Spitalul Județean 

de Urgență „Mavromati”.  

Este un proiect major, de peste 13 milioane de euro, și care va asigura cele mai moderne condiții 

pentru pacienții botoșăneni și la care echipele reunite ale Consiliul Județean și ale Spitalul Mavromati au 

muncit din greu în ultima perioadă. Am să vă prezint câteva detalii legate de noul ambulatoriu: 

- regimul de înălțime va fi D+P+3E, cu o suprafață construită de 1.066,50 mp și suprafața 

construită desfășurată de 5.417,81 mp.  

- va avea 34 de cabinete de specialitate, săli de investigații și săli de tratament, precum și spații 

administrative și auxiliare necesare funcționării.  

- sectorul de spitalizare va avea o capacitate totală de 49 de paturi distribuite în saloane și rezerve. 

Din acest moment, Compania Națională de Investiții, finanțatorul principal al investiției, va scoate 

la licitație proiectarea și execuția și ne vom lupta ca acest obiectiv să fie executat cât mai repede. 

De asemenea, tot astăzi vom aproba indicatorii tehnico-economici și partea de contribuție a 

Consiliului Județean Botoșani la proiectul de modernizare și extindere a Secției de Oncologie. Vorbim de 

o investiție de peste 6,6 milioane de euro, care  presupune, pe lângă extinderea pe verticală cu încă un etaj 

a corpului de clădire existent, lucrări de reabilitare (termică, finisaje și instalații), recompartimentarea 

etajului I și conformarea secției la noua legislație în vigoare, privind reamenajarea circuitelor specifice și 

refacerea finisajelor în concordanță cu cerințele Direcției de Sănătate Publică.  

Lucrările de modernizare mai presupun redimensionarea instalațiilor electrice, termice, sanitare și 

de gaze medicinale pentru tot corpul de clădire, recompartimentarea întregii clădiri după legislația în 

vigoare și asigurarea dotărilor necesare pentru Secția Oncologie.  

Realizarea proiectului propus va duce la îmbunătățirea funcționării Spitalului Județean de Urgență 

Mavromati, optimizarea activităților prestate, creșterea capacității de satisfacere a nevoilor pacienților, a 

ponderii și calității serviciilor medicale acordate. 
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Numai prin aceste 2 proiecte vorbim de 20 de milioane de euro, fonduri pe care le-am atras pentru 

dezvoltarea sistemului sanitar botoșănean. Și nu ne oprim aici, pentru că, așa cum am mai spus, mai avem 

și alte proiecte pentru modernizarea sistemului sanitar botoșănean, pentru care căutăm în acest moment 

surse de finanțare. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Județean și din 

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”, reprezentanților firmei care a realizat Studiul de fezabilitate 

și tuturor celor implicați în acest proiect pentru efortul depus și să-i rog să continuăm în acest ritm până 

la finalizarea investiției. 

Acolo aveți imagini de la susținerea acestui proiect la Comisia tehnico-economică a Ministerului 

Dezvoltării și bineînțeles, în Comitetul interministerial de la București, unde m-am deplasat cu 

reprezentanții Consiliului Județean și ai Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”. 

Vă mulțumesc! 

În acest moment cred că putem trece la ordinea de zi. 

Distinși consilieri județeni, ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 21 de 

puncte, din care 18 sunt proiecte de hotărâri. 

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

care v-au fost transmise. 

Cu mențiunea că aș dori să mutăm punctul 16 pe primul punct, vorbim despre aprobarea 

proiectului cu Oncologia, vă supun la vot ordinea de zi, dacă nu sunt bineînțeles, alte discuții. 

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 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați ai obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. 

Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 104 din 20.04.2022) 

Valoarea totală a investiției se majorează de la 29.750.072,45 lei, cu TVA 19%, la 33.057.811,54 

lei, cu TVA 19%, din care: 

- buget de stat (contribuția CNI) 32.367.394,45 lei 

- buget local (contribuția CJ Botoșani) 690.417,09 lei.  

Este un pas important în vederea realizării proiectului de modernizare și extindere a Secției de 

Oncologie. Toate detaliile le-am prezentat anterior, doar dacă dumneavoastră mai aveți alte întrebări la 

acest punct. 

Dacă nu, permiteți-mi să supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată pentru perioada 2021 – 2030. 

(Proiect nr. 59 din 10.03.2022) 

Prezenta strategie se referă la serviciilor comunitare de utilități publice de interes public local, 

comunal, orășenesc, municipal și județean, înființate și organizate de autoritățile publice locale gestionate 

și exploatate sub coordonarea și controlul lor, asigurând următoarele tipuri de servicii:  

- alimentarea cu apă;  

- canalizarea și epurarea apelor uzate;  
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- procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu public 

inteligent alternativ;  

- colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;  

- producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;  

- alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  

- salubrizarea localităților;  

- iluminatul public;  

- alimentarea cu gaze naturale.  

Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, 

actualizată 2021 – 2030, asigură cadrul de creștere eficientă a acestor servicii la nivel județean, față de 

care Consiliul Județean Botoșani are atât atribuții directe, cât și indirecte prevăzute de legislația în vigoare, 

dar și responsabilitatea instituțională în raport cu toate instituțiile de specialitate, administrațiile locale și 

actorii privați sau publici interesați de acest sector.  

Pe scurt, această strategie vă va fi prezentată de doamna Alina Bilan, avocat expert în politici 

publice, reprezentant al firmei care a realizat strategia pe care o vom supune ulterior votului 

dumneavoastră. 

Doamna avocat, vă rog. 

 

Doamna Alina Bilan: 

Bună ziua! Hristos a Înviat! Prezenta strategie reprezintă de fapt o actualizare a Strategiei privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice care a fost elaborată pentru 2007-2020. 

Actualizarea strategiei este o cerință legală și în al doilea rând, este o cerință pentru aplicarea și depunerea 

de proiecte pe fonduri europene. Strategia actuală reprezintă de fapt un efort de actualizare și îmbunătățire 

în același timp, și simplificare a strategiei vechi. Au fost analizate evoluțiile din ultimii ani, din ultimii 14 

ani, cu privire la fiecare serviciu de utilitate publică, inclusiv serviciul de alimentare cu gaze, care a fost 

introdus în anul 2018 ca serviciu de utilitate publică în Legea 51/2006. 

Împreună cu colegii mei dintr-o echipă multidisciplinară am lucrat la această strategie cu 

convingerea că ea va reprezenta un instrument util pentru dezvoltarea județului și nu în ultimul rând, 

pentru creșterea calității vieții locuitorilor din județul Botoșani.  

Voi face o prezentare pe scurt, am pregătit o prezentare mai lungă, dar voi trece puțin accelerat 

prin această prezentare întrucât am analizat fiecare serviciu de utilitate publică și planurile de măsuri din 

strategia actualizată.  

Practic, obiectivele acestei strategii sunt unele asumate de România prin Tratatul de aderare la 

Uniunea Europeană, prin Strategia „Europa 2030” și prin strategiile naționale.  

În ceea ce privește serviciul de alimentare cu apă, canalizare, epurare a apelor uzate, colectare, 

canalizare și evacuare a apei pluviale, ca obiective principale de atins în acest domeniu sunt în primul 

rând: asigurarea accesului la apă potabilă a locuitorilor județului, protecția mediului înconjurător, 

protejarea sănătății și nu în ultimul rând, asigurarea unor standarde de calitate ridicate pentru aceste 

servicii de utilitate publică. 

Am observat în urma analizei și colectării datelor din ultimii 14 ani niște evoluții față de strategia 

veche, s-a ajuns la o stabilizare a cadrului legislativ, există un echilibru în funcționarea acestor servicii și 

sigur că este necesară ameliorarea capacității de absorbții de fonduri pentru realizarea de proiecte. Cu 

siguranță cunoașteți mult mai bine decât noi, consultanții, proiectele de investiții deja realizate în ultimii 

14 ani. 

În ceea ce privește proiectele în curs, merită amintit cel mai important proiect aflat în stadiu 

avansat de implementare, respectiv „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și 

canalizare”. De asemenea, există mai multe priorități de dezvoltare în cadrul acestui serviciu, dar cele mai 
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importante sunt: realizarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor și creșterea capacității 

instituționale pentru gestionarea și dezvoltarea acestor servicii. 

Actualizarea strategiei se bazează pe un plan de implementare și monitorizare a strategiei printr-

un set de măsuri care sunt organizate și stabilite pe fiecare tip de serviciu de utilitate publică și care sunt 

concentrate o dată pe creșterea capacității administrative și instituționale a autorităților locale și 

autorităților județene, iar pe de altă parte de un set de măsuri concrete pentru îmbunătățirea acestor servicii 

cu indicatori și termene concrete. 

În ceea ce privește domeniul salubrizării și managementul deșeurilor, de asemenea s-au constatat 

evoluții în perioada 2007-2021, adică a crescut capacitatea de colectare a deșeurilor, a crescut gradul de 

acoperire a serviciului, care a ajuns la 100% în 2018, atât la nivel urban, cât și la nivel rural. Pentru acest 

serviciu sunt enumerate aici o serie de obiective, sigur, trebuie să menționez că această prezentare este o 

descriere foarte succintă a informațiilor care se află în strategie.  

De asemenea, ca plan de implementare și monitorizare, măsurile sunt compartimentate în măsuri 

destinate sporirii capacității administrative și măsuri concrete pentru îmbunătățirea serviciului, astfel încât 

să răspundă cerințelor. 

În ceea ce privește serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, și aici s-a 

observat o caracteristică a sistemului, și anume faptul că prețul de generare a energiei termice este mai 

mic decât cel al energiei furnizate de sistemele individuale de încălzire și acesta este un argument pentru 

încălzirea în sistem centralizat. De asemenea, o investiție care merită punctată aici este investiția realizată 

în orașul Săveni pentru sistemul de încălzire. Planul de implementare conține de asemenea, măsuri 

concrete, cu indicatori de monitorizare și termene concrete, în domeniul iluminatului public s-a observat 

cea mai puternică evoluție în dezvoltarea serviciului și extinderea și reabilitarea, modernizarea sistemului 

de iluminat public, datorită faptului că e mai ușor, sensibil mai ușor față de celelalte servicii de utilitate 

publică și de asemenea, necesită mult mai puține fonduri. 

Obiectivul principal în ceea ce privește serviciul de iluminat public în uat-uri este reducerea 

sensibilă a consumului de energie electrică, pentru că acest consum de energie electrică generează o 

poluare majoră, astfel încât economia de energie este unul dintre obiectivele care trebuie urmărite în 

cadrul dezvoltării acestui serviciu de iluminat public.  

De asemenea, merită menționate și programele de finanțare derulate de AFM în ultimii ani, care 

au ajutat considerabil autoritățile publice locale să facă investiții pentru serviciul de iluminat public. În 

egală măsură s-au stabilit măsuri pentru acest serviciu de utilitate publică. 

În ceea ce privește serviciul de alimentare cu gaze naturale, țin să menționez că acesta nu a fost 

în competența autorităților publice locale până în anul 2018, când s-a modificat legea privind serviciile 

comunitare de utilitate publică. Există ținte naționale și europene pentru acest servici, menționate în 

prezentare. De asemenea, există o serie de proiecte de investiții care au fost implementate în perioada 

2007-2020. Ceea ce mai merită menționat este un proiect ambițios care urmează să se desfășoare, 

respectiv racordarea la magistrala Botoșani – Săveni – Darabani. 

La fel, există un plan de implementare a măsurilor și de monitorizare a strategiei, croit după 

aceeași gândire, pe sporirea capacității administrative și pe măsuri concrete de îmbunătățire a prestării 

serviciului.  

Pe serviciul de transport public local de călători există o evoluție, au existat multe investiții mai 

ales în ceea ce privește structura rutieră, a crescut numărul de trasee care leagă localitățile județului 

Botoșani, parcul auto al județului a crescut în ultimii 10 ani. În ceea ce privește ținta în dezvoltarea acestui 

serviciu de utilitate publică, ea constă în crearea unui serviciu public local de transport care să fie eficient, 

echitabil și mai ales sustenabil. Există proiecte de investiții care au fost realizate în perioada 2007-2020, 

iar pentru perioada 2020-2030 portofoliul de proiecte este mult mai vast. Există niște teme cheie abordate 
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pentru dezvoltarea acestui serviciu de transport public local la nivel județean, cu plan de implementare și 

monitorizare și cu indicatori și termene. 

De asemenea, țin să menționez doar câteva oportunități de finanțare prin PNRR în ceea ce 

privește managementul apei, în ceea ce privește managementul deșeurilor și eficiență energetică. Există 

și în dezbatere publică un ghid, la Ministerul Energiei, cu privire la termoficare, respectiv dezvoltare de 

capacități de producție pe gaze pentru cogenerare de energie electrică și termică. 

Cam atât am avut, repet, este o sinteză, am încercat să accelerez prezentarea cât de mult am putut. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumim și noi! Cu mențiunea că pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice 

toate uat-urile din județul Botoșani, inclusiv Consiliul Județean, vor avea posibilitatea să acceseze fonduri 

pentru implementarea proiectelor locale pe care le-au propus, avem la dispoziție mai multe instrumente. 

Vorbim pe de o parte despre fondurile pe care le vom atrage prin PNRR, pe de altă parte, fondurile care 

sunt puse la dispoziție de Agenția Națională a Fondului de Mediu, fonduri norvegiene și nu în ultimul 

rând, proiectele care au fost depuse prin Programul Național „Anghel Saligny”. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua! Am citit strategia, chiar am citit-o. Poate acum voi strica puțin din festivismul 

momentului, dar probabil că autorii proiectului au predat proiectul la Consiliul Județean, am văzut că este 

o recepție, mai sunt lucruri de finisat la forma proiectului. Nu ar fi neapărat o chestiune semnificativă care 

ar schimba informația conținută, necesară pentru accesarea fondurilor europene în viitor, dar sunt totuși 

câteva erori, de exemplu se contrazic tabelele. Într-un tabel există un tip de informație, în partea scrisă 

există un al tip de informație, pot să vă dau și exemple, dar nu cred că este cazul. Poate celor care au 

semnat recepția la Consiliul Județean le pot spune niște detalii. În același timp, sunt mai multe aspecte, 

cum ar fi de exemplu, numerele mari au fost scrise separând miile ba în sistem european, ba în sistem 

anglo-saxon. Este o greșeală, repet, de formă, care ar trebui corectată. Poate ați observat-o și 

dumneavoastră, eu am observat-o. 

 

Doamna Alina Bilan: 

Există o explicație științifică. Ne-am pus și noi problema, însă datele care sunt preluate din alte 

documente nu se corectează. Ne-am pus și noi această problemă și aceasta este o explicație pur științifică 

dacă vreți. Sigur, ele se pot corecta. Îmi pare rău că arată așa, dar a fost o dezbatere tehnică, dacă este 

corect să corectăm. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

V-ați propus să nu interveniți în informația primară.  

 

Doamna Alina Bilan: 

Da, pentru că am prelucrat informații din documente publice.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Ok. Dar presupun că informația devine publică, accesibilă oricărui vrea să o consulte, inclusiv 

un investitor și în această condiție, faptul că noi am amestecat niște date acolo, preluându-le așa cum erau, 

nu știu dacă este ok pentru cine vine să le vadă.  
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Doamna Alina Bilan: 

Absolut. Aveți dreptate și acestea sunt niște lucruri care se pot corecta cu ușurință. Mulțumim.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș vrea să fac o mică precizare. Față de forma 

inițială a proiectului, în faza de transparență decizională, pentru că proiectul a stat 30 de zile în 

transparență, a fost formulat un amendament care se regăsește în proiectul de hotărâre și care v-a fost 

comunicat. 

Dacă nu mai sunt alte discuții, voi supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv amendamentul 

formulat. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii 

Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” în Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă. 

(Proiect nr. 78 din 22.03.2022) 

Distinși consilieri județeni, în urmă cu aproape un an și jumătate, o veste tristă a căzut ca un 

trăsnet peste noi, botoșănenii și nu numai: unul dintre corifeii folclorului românesc, maestrul Ioan Cobâlă, 

a trecut la cele sfinte. 

Pe 3 septembrie 2021, Ioan Cobâlă a ieșit tăcut din scenă după ce ani și ani de zile a dat viață la 

numeroase și memorabile spectacole, ducând folclorul botoșănean pe toate meridianele lumii. A condus 

Orchestra Rapsozii Botoșanilor peste 35 de ani, perioadă în care a fost profesor, mentor și îndrumătorul 

multor generații de soliști vocali și instrumentiști. Acum, el continuă să existe în sufletele și amintirea 

noastră prin cântecele pe care ni le-a lăsat moștenire, prin spectacolele care ne sunt încă vii în minte și 

prin tot ceea ce a însemnat el pentru cultura noastră. 

Pe 30 noiembrie 2021, în spectacolul pe care Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” i l-a 

închinat, am anunțat că s-a demarat procedura ca instituția, pe care a condus atâția ani, să-i poarte și 

numele în semn de omagiu. Astăzi suntem la capătul acestui demers derulat prin intermediul Orchestrei 

Populare ,,Rapsozii Botoșanilor”, după ce au fost obținute toate avizele necesare de la Comisia de 

atribuire de denumiri județene și de la Consiliul Local al municipiului Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri la acest proiect de hotărâre? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Începând de astăzi, Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” are denumirea schimbată și vă 

mulțumesc tuturor pentru votul acordat. 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren 

intravilan situat în Municipiul Dorohoi, strada Victoriei nr. 119, în suprafață de 38.556 mp, proprietatea 

publică a Județului Botoșani, aflat în administrarea Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuță" Șendriceni, 

înscris în Cartea Funciară nr. 56873 – UAT Dorohoi. (Proiect nr. 90 din 13.04.2022) 
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În urma dezlipirii propuse vor rezulta două parcele, din care una cu suprafața de 8.242 mp, 

necesară desfășurării activității Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, și cea de-a doua cu 

suprafața de 30.314 mp, care vor reîntregi patrimoniul județului Botoșani.  

Dreptul de administrare al Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni asupra Lotului 

nr.2, în suprafață de 30.314,00 mp încetează, acesta revenind la Consiliul Județean.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani. (Proiect nr. 91 din 

15.04.2022) 

Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/25.02.2021 și a fost modificat și completat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 175/27.09.2021. 

După această dată, au apărut o serie de modificări al regimului juridic al unor bunuri aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, generate de transferul unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al județului în vederea demolării, modificări ale valorilor de inventar ale unor bunuri ca 

urmare a reevaluării activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor aparținând domeniului privat al 

Județului Botoșani la data de 31.12.2021, s-a casat un bun din domeniul privat și a fost preluat un bun în 

domeniul privat al județului, ceea ce impune actualizarea inventarului despre care am făcut vorbire. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

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

dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 

7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de 

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

12016/02.08.2016. (Proiect nr. 93 din 18.04.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 64/28.03.2022 s-a aprobat declararea bunului 

menționat de interes public județean, precum și punerea acestui bun la dispoziția societății Diasil Service 

SRL Suceava.  

Întrucât bunul declarat de interes public județean face parte din categoria bunurilor de retur, se 

impune completarea Anexei 4 la Contractul de delegare de gestiune – Inventarul bunurilor mobile și 

imobile proprietatea Delegatarului, printr-un act adițional. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile 

publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani. (Proiect nr. 94 din 18.04.2022) 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” a solicitat acordarea unui 

mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea 

modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – 

epurare, propusă de Operatorul Regional, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

Situația economică generală, cu exploziile prețurilor la electricitate și gazele naturale, a dus la 

schimbări substanțiale în structura costurilor de producție pe care le au operatorii de apă din întreaga țară. 

La aceste provocări trebuie să răspundă și operatorul regional de apă NOVA APASERV.  

În urma analizelor făcute de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice și a studiilor de impact a creșterii costurilor de producție, autoritatea de 

reglementare a emis Avizul nr. 954089/18.03.2022 privind modificarea prețului și tarifului pentru 

serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, astfel: 

- prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare, la 

nivelul de 5,79 lei/mc, fără TVA, 

- tariful pentru canalizare–epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,33 lei/mc, fără 

TVA. 

Modificările de preț sunt modice, de 57 de bani pe metru cub de apă potabilă și de 28 de bani pe 

metru cub de apă epurată. Ne-am dorit ca impactul asupra consumatorilor botoșăneni să fie minim, dar să 

nu fie pusă în pericol nici situația economică a operatorului de apă, care și așa nu este una tocmai fericită.  

Înainte de a supune proiectul la vot, aș dori să mai demantelez un mit. În urma creșterii celor 

două tarife la apă și canalizare, Nova Apaserv va practica tarife apropiate de media operatorilor din 

România, care este de 9,53 de lei, deci apa la Botoșani nu este nici pe departe cea mai scumpă din țară, 

așa cum greșit se afirma în anii anteriori. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am câteva observații pe care le-am făcut și în comisia de specialitate. Creșterea prețurilor și 

tarifelor la apă, respectiv la canalizare are niște justificări. Eu am spus și poate la asta v-ați referit, doamna 

președintă, am găsit un tabel, nu știu dacă e corect sau nu, în care apa la nivelul județului Botoșani, mă 

refer la prețul la apă, ne situa pe locul 4. În timp ce tariful la canalizare ne situa undeva după jumătatea 

clasamentului. Și asta înainte de această modificare a prețurilor, respectiv a tarifelor. Principala problemă 

este că populația suportă majorarea, chiar dacă aceasta este de 11% sau cât este ea. Suportă din ce în ce 

mai greu aceste creșteri de prețuri la utilități și bineînțeles că rezultatul modificării prețurilor și tarifelor 

de la Nova Apaserv are ca și cauză modificarea celorlalte utilități. Suntem de acord cu asta, numai că pe 

de altă parte nu știu cât putem să ducem ritmul, având în vedere evoluția în continuare a acestor prețuri 

la nivel mondial. Nu numai la utilități, ci și la celelalte materii prime, materiale necesare procesului de 

producție a apei, motiv pentru care probabil trebuie găsite și soluții interne pentru acoperirea acestor 

majorări ale costurilor. Repet, am spus asta și ieri, cele mai mari costuri nu sunt pentru apă, ci sunt pentru 

canalizare, dar totuși, proporția veniturilor este cumva diferită. Ca atare poate ar trebui găsite soluții 

pentru alinierea tarifului la canalizare la costul canalizării, la costul real.  

Practic, ce spun eu este ca viitoarele creșteri la prețul apei să fie mai mici decât viitoarele creșteri 

la tariful canalizării pentru că doar așa aliniem cumva tariful, sau respectiv prețul, cu costul. Dar, în același 
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timp, trebuie găsite soluții pentru creșterea veniturilor și sunt tot felul de soluții pentru asta. Îmi spunea 

ieri domnul Deleanu că s-a început să se ia niște măsuri și felicitări dacă este așa. În special reducerea 

costurilor și mai ales povestea cu pierderea, acea apă care nu aduce venituri, care nu am înțeles nici acum 

cât este. Se pomenea de 57% în strategie, se pomenea de 70%, nu știu exact cât este. Asta o știu doar 

dânșii, dacă o știu. În orice caz, dacă discutăm despre pierderi, chiar dacă nu reprezintă neapărat un cost 

esențial, costul achiziției apei brute, aceste pierderi trebuie să se reducă pentru că asta este soluția pentru 

eficientizarea activității. Atât am vrut să spun. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Exact asta face regia și noi, Consiliul Județean, ADI-ul 

în acest moment. Facem toate eforturile necesare astfel încât să depășim această perioadă cu probleme. 

Și probleme care nu au fost generate de noi, așa cum bine știți aceste lucruri. 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (29 voturi „pentru”; 1 neparticipare la vot – dl Dan 

Constantin Deleanu) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului 

de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II al anului școlar 2021/2022, din bugetul 

propriu județean. (Proiect nr. 95 din 18.04.2022) 

În urma modificărilor de ordin legislativ intervenite de la începutul anului școlar, s-a impus 

revizuirea burselor acordate în prezent și adăugarea la lista beneficiarilor de burse din semestrul I a acelor 

elevi care fac dovada încadrării în noile condiții prevăzute de actul normativ. 

În urma analizării dosarelor prezentate propun acordarea suplimentar a unui număr de 4 burse 

de ajutor social și 4 burse de merit pentru elevii care frecventează cursurile școlare la Școala Profesională 

Specială „Sf. Stelian” Botoșani, în cuantum de 350 lei/ lunar pentru bursele de merit și 300 lei/lunar 

pentru bursele de ajutor social, suplimentar pentru semestrul II al anului școlar 2021/2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului 

de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult din județul Botoșani, ce aparțin unor culte 

religioase recunoscute în România, pe 2022. (Proiect nr. 96 din 18.04.2022) 

La solicitarea  cultelor religioase recunoscute în România, în baza cadrului legal care guvernează 

activitatea autorităților locale, propun suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical pe 

anul 2022, cu șase posturi, pentru unitățile de cult prevăzute în art. 1 din proiectul de hotărâre. Este vorba 

de câte un post pe fiecare protopopiat, cu excepția Protopopiatul Botoșani, unde sunt propuse două 

posturi, având în vedere că Protopopiatul Botoșani este cel mai mare din județ. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am analizat proiectul de hotărâre și anexele. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre subiect, dar 

am găsit într-adevăr, fundamentată o solicitare, cea a parohiei de rit vechi, a Bisericii de rit vechi. Este o 
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solicitare să-i spunem așa, documentată, la prima vedere pare că este ok ce scrie acolo. În schimb, celelalte 

5 au fost făcute în aceeași zi, pe data de 14, solicitări către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și în aceeași 

zi Mitropolia transmite solicitarea către Consiliul Județean. Un remarcabil act de eficiență administrativă.  

Personal, chiar dacă știu că există 6 posturi disponibile pentru personal neclerical, să știți că ne 

angajăm din bani publici, din banii județului la o cheltuială pe termen lung. Una este să ajuți un obiectiv 

religios pe un termen scurt, pentru execuția unei lucrări de investiție și alta este să ne angajăm la o 

cheltuială pe termen lung. Noi ne vom abține de la acest proiect de hotărâre, chiar dacă vor fi comentarii. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă mulțumesc, domnule consilier județean. Probabil adresa din partea Mitropoliei Moldovei și 

Bucovinei a ajuns la Consiliul Județean după ce părintele mitropolit a avut discuțiile cu toate 

protopopiatele de pe raza județului Botoșani, au centralizat solicitările și le-au transmis într-o singură 

adresă. 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (21 voturi „pentru”; 9 „abțineri”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

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

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

perioada 01.01 – 31.03.2022. (Proiect nr. 97 din 18.04.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice 

locale, supun atenției dumneavoastră contul de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului 

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

externe nerambursabile, pentru perioada menționată anterior, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare. 

Așa cum am promis la sfârșitul anului trecut, dar și la aprobarea bugetului pe anul în curs, 

obiectivul nostru principal este dezvoltarea județului. Nu e ușor, dar ne ținem cu brio de acest deziderat. 

În anexele proiectului aveți toate cifrele referitoare la execuția bugetară, dar îmi voi permite să subliniez 

câteva date. În primele trei luni ale anului, cele la care facem referință, am atras venituri de aproximativ 

11 milioane de euro, majoritatea, 7 milioane de euro, fiind din fonduri europene. De asemenea, în aceeași 

perioadă  am făcut plăți de peste 4 milioane de euro și s-au autorizat la plată alte câteva milioane de euro, 

plăți care s-au făcut efectiv în debutul lunii aprilie în contul constructorilor de la Drumul Strategic. Sunt 

sume mari pentru primul trimestru, iar pentru asta am să fac o scurtă comparație cu ceea ce au făcut vecinii 

noștri pe secțiunea de dezvoltare. De exemplu, Consiliul Județean Suceava a atras venituri de 8,6 milioane 

de euro, Consiliul Județean Neamț de aproape 5 milioane de euro, iar Consiliul Județean Iași de 3,4 

milioane de euro. Cu cele 11 milioane de euro atrase de noi, de Consiliul Județean, în primele trei luni, 

fără falsă modestie, am performat, iar acest lucru se vede și în investițiile care se fac în acest moment în 

județ. Se lucrează pe toate șantierele și facem eforturi mari să menținem un ritm susținut. Vom închide 

cel puțin un lot, dacă nu două, din Drumul Strategic în acest an, adică la jumătatea termenului angajat de 

constructori prin contractul pe care l-am semnat anul trecut. 

Situația este similară și la capitolul plăți din secțiunea dezvoltare, unde, de exemplu, Iașiul a 

făcut plăți de 2 milioane de euro, iar Neamțul de 3.  

Știm, tot timpul este loc de mai bine, și facem toate eforturile pentru a transpune acest „mai bine” 

în viața cotidiană a botoșănenilor. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 
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Domnul Viorel Iliuță: 

După părerea grupului liberal, contul de execuție al bugetului propriu județean, la secțiunea de 

Dezvoltare, la 31 martie, este nesatisfăcător. Este adevărat, comparându-ne cu județele vecine care în 

primul trimestru au atras mai puțini bani și au plătit mai puțini bani, stăm rezonabil. Numai că noi am 

început investițiile cumva mai din spate, în sensul în care cred că celelalte județe au investit în anii 

precedenți mai mult decât am investit noi, iar acum sigur că saltul nostru pare foarte mare. Este. Însă în 

raport cu prevederile bugetare rezultatul nu este bun. Și mă puteți contrazice. Încasările realizate au fost 

în proporție de 83%, în timp ce cheltuielile au fost doar 31%. Ne înregistrăm cu un excedent bugetar. Sper 

să fie cheltuit în partea a doua a anului. Dar am făcut o prevedere bugetară puțin cam optimistă, iar vremea 

să știți că nu a fost foarte rea. Cele mai mari nerealizări au fost la învățământ – 2,9%, sănătate – 29% și 

transport – 29%, în principal din fonduri externe și unele chiar nerambursabile. 

În ceea ce privește același cont de execuție, pe partea de dezvoltare a instituțiilor publice 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultatul este iar unul nesatisfăcător. Avem 0 lei cheltuiți 

la sănătate și la asigurări sociale. Iar dacă ne referim la contul de execuție al bugetului din fonduri 

nerambursabile, acesta s-a realizat 100% la venituri, ceea ce este foarte bine, și doar 2,28% la cheltuieli. 

Așa cum v-am obișnuit, noi am votat întotdeauna atunci când execuția a fost ok, dar acum pe partea asta 

de dezvoltare nu este ok și ca atare ne vom abține de la a vota acest rezultat, solicitându-vă măsuri de 

accelerare a investițiilor. Dacă este posibil, noi putem vota secțiunea de funcționare. Dacă se poate vota 

pe secțiuni, sigur că este posibil să votăm pe funcționare, în schimb la cea de dezvoltare ne vom abține. 

Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean. Noi ne menținem punctul de vedere că avem o execuție 

bugetară foarte bună având în vedere condițiile în care s-a lucrat în primele 3 luni ale anului, momentul 

adoptării legii bugetului de stat și ulterior în cadrul Consiliului Județean. Prin urmare, toată echipa din 

Consiliul Județean a muncit foarte mult și a muncit super profesionist pentru a avea aceste date de care 

sincer, eu chiar sunt mândră și v-aș ruga și pe dumneavoastră să fiți la fel.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (21 voturi „pentru”; 9 „abțineri”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea valorii „cotei de 

dezvoltare” care alimentează Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) aferent proiectului 

„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. (Proiect nr. 98 din 19.04.2022) 

Valoarea stabilită a „cotei de dezvoltare” este componentă a taxei speciale de salubrizare și este 

virată direct de către unitățile administrativ-teritoriale membre ADI „ECOPROCES” Botoșani în contul 

Fondului IID deschis la nivelul Județului Botoșani.  

Operatorul CIMD Stăuceni a solicitat Consiliului Județean Botoșani, conform prevederilor 

contractuale și legale în vigoare, modificarea tarifului de depozitare prin includerea în tarif și a 

cheltuielilor de investiții efectuate pentru a aduce groapa la un nivel mai prietenos cu mediul, modificarea 

tarifului de sortare deșeuri municipale, precum și modificarea tarifului de transport/transfer deșeuri, valori 

care, adăugate la tarifele de colectare deșeuri, la „contribuția pentru economia circulară” și la „cota de 

dezvoltare” depășesc valorile aprobate ale taxelor speciale de salubrizare aprobate. În aceste condiții, 

pentru a se asigura funcționalitatea și sustenabilitatea proiectului investițional, astfel încât investițiile 

realizate să funcționeze în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru a asigura o taxă 

suportabilă pentru populație în contextul actual, se propune aprobarea modificării „cotei de dezvoltare” 
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care alimentează Fondul IID aferent proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, în sensul reducerii valorii de 74,04 lei/tona la valoarea de 50 lei/tona. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților 

aferente serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea SC Diasil Service 

SRL Suceava & SC Rossal SRL. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 8/2022 la Contractul de 

delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor 

municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. (Proiect nr. 

99 din 19.04.2022) 

Necesitatea aprobării modificării tarifelor aplicate în cadrul contractului de delegare a gestiunii 

sunt date, în principal, de faptul că, în perioada ianuarie 2019 - martie 2022, nu au fost aprobate ajustări 

cu rata inflației sau modificări ale tarifelor aferente activităților de depozitare, sortare și transfer/transport 

deșeuri. În această perioadă au intervenit modificări de natură tehnologică, economico-financiară și legală 

care se încadrează în prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. 

Astfel, modificarea tarifelor propuse, față de nivelul aprobat în 2018, este determinată de 

creșterea majoră a costurilor prin punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a 

activității de depozitare, dar și de modificarea structurală a costurilor și a cantităților, a condițiilor de 

prestare a activității cu o influență financiară majoră pe o perioadă mai mare de trei luni consecutive. În 

acest sens, au intervenit modificări legislative în procedura de decontare a deșeurilor reciclabile, 

modificări ale cantităților gestionate prin creșterea cantității de deșeuri depozitate, modificarea modalității 

transferului deșeurilor în stația de transfer Dorohoi, devierea, pentru o perioadă determinată, a traseului 

de transport deșeuri până la CIMD Stăuceni, datorată lucrărilor de intervenție la drumul național, creșterea 

prețurilor/tarifelor la materii prime, materiale, consumabile, piese de schimb, a taxelor/impozitelor, a 

tarifului pentru prestații cu terții, cu peste 5% în ultimele 3 luni, creșterea nivelului salarial al forței de 

muncă, față de anul 2018, cu aproximativ 64% în cazul salariului minim pe economie. 

Toate detaliile cu privire la modificările propuse au fost prezentate în documentația care însoțește 

prezentul proiect de hotărâre. 

Înainte de a supune dezbaterii proiectul, vreau doar să mai precizez că aceste modificări de tarife 

nu vor fi resimțite de populație, ele urmând a fi compensate cu sumele rezultate din modificarea cotei IID 

pe care o plătesc toate UAT-urile. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc și 

aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către 

Județul Botoșani a împrumutului contractat de societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani de la Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. (Proiect nr. 100 din 19.04.2022) 
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Având în vedere solicitarea societății ,,Nova Apaserv” S.A., propun constituirea fondului de risc 

în cuantum de 133.051,86 EURO, reprezentând 3% din valoarea sumei rămase de rambursat după plata 

ratei din luna mai 2022, respectiv de 4.435.062 euro, la cursul de schimb valutar comunicat de către Banca 

Națională a României, din ziua plății. Plata se va efectua până la data de 30 ale lunii pentru luna în curs, 

începând cu luna iunie 2022. Modul de plată a comisionului de risc, respectiv numărul de rate și datele 

de plată a acestuia, s-au stabilit de comun acord cu reprezentanții operatorului economic. 

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru 

anul 2021, al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Botoșani. (Proiect nr. 101 din 19.04.2022) 

Prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani s-au constituit comisiile pentru evaluarea anuală, 

respectiv pentru anul 2021, a performanțelor manageriale ale managementului instituțiilor publice de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani. În urma aplicării procedurilor de evaluare, 

managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, au obținut 

rezultatele prevăzute în proiectul de hotărâre.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

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

interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 102 din 19.04.2022) 

Având în vedere modificările solicitate de conducerea instituției de cultură, propun 

transformarea postului vacant de „Dirijor, studii superioare, gradul I/5” în „Dirijor, studii superioare, 

gradul IA/5”; a postului vacant de „Artist instrumentist, studii medii, treapta Debutant/III/5” în „Solist 

instrumentist, studii superioare, gradul IA/5” și a postului vacant de „Manipulant decor, studii 

medii/generale, treapta II/5” în „Manipulant decor, studii medii, treapta I/5”. 

Alte modificări pe care le propun în statul de funcții se referă la avansarea în gradații superioare 

a unor salariați corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile salarizării 

și a reglementărilor specifice în vigoare. 

Precizez că numărul de posturi aprobat se menține același, respectiv 42 posturi, cu încadrarea în 

bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem.  

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Ștefănești. (Proiect nr. 103 din 19.04.2022) 
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Modificările propuse se referă la promovarea în grade sau trepte superioare față de cele deținute 

anterior, în conformitate cu prevederile legii salarizării și a reglementărilor specifice în vigoare.  

Precizez că numărul de posturi aprobat se menține neschimbat, respectiv 32,5 posturi, cu 

încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ZUM BT 

PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani" și a 

cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 105 din 20.04.2022) 

Proiectul propus urmează a fi aplicat de către Primăria Municipiul Botoșani în parteneriat cu 

DGASPC Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate, axate pe nevoile 

persoanelor marginalizate pentru cel puțin 420 de persoane pe o perioadă de maxim 15 de luni; 

- dezvoltarea unui sistem de servicii medicale/ medico-sociale pentru un număr de 840 de 

persoane, pe o perioadă de maxim 15 de luni.  

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 420 de beneficiari de servicii sociale și/sau medico-

sociale, 840 de beneficiari ai analizelor medicale gratuite, 300 copii din comunitățile marginalizate care 

vor frecventa programul de tip „Școală după Școală” și 20 absolvenți de școală primară care vor primi 

servicii de tip „A doua Șansă”.  

Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului (pentru 

DGASPC Botoșani) este de 244.790 lei din care:  

- valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) pentru DGASPC Botoșani: 

239.894,20 lei;  

- valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani – 4.895,80 lei (2%).  

Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean prin Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 15 luni, având în vedere perioada de derulare a proiectului 

și în conformitate cu legislația națională în vigoare. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate 

a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect 

nr. 92 din 15.04.2022) 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a solicitat actualizarea 

componenței nominale a membrilor Colegiului Director, motivat de schimbările intervenite la nivelul 

structurii organizatorice și a reprezentanților desemnați de Consiliul Județean Botoșani. Componența 

colegiului director al DGASPC este stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean și este constituită din 

secretarul general al județului, directorul executiv, directorii executivi adjuncți, personalul de conducere 
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din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean/local. Pentru cei 

3 șefi ai serviciilor publice de interes județean/local propun menținerea d-lui Petrușcă Ady – șef Serviciul 

Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani și desemnarea d-nei Sainenco Ala – 

manager al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și a d-nei Apetria 

Gabriela – director al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. 

Deoarece prin acest proiect se propune desemnarea unor persoane de către Consiliul Județean, 

fiind vot cu privire la persoane, votul trebuie să fie secret. În vederea exercitării votului secret se impune 

desemnarea unei Comisii de numărare a voturilor. 

Vă rog să faceți propuneri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Din partea grupului PSD îl propun pe domnul Marian Sergiu. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Alte propuneri? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Domnul Nazare. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Din partea grupului liberal, doamna Aramă Daniela. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Și doamna consilier județean Aramă Daniela. 

 

Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

Stimați colegi, procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va 

primi  un buletin de vot. 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, buletinul se introduce în urnă. La terminarea votului, Comisia 

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

Rog Comisia de numărare a voturilor să-și înceapă activitatea prin efectuarea apelului nominal. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Bună ziua stimați colegi!  

Invităm la vot pe doamna Federovici Doina Elena, președintele Consiliului Județean Botoșani. 

Urmează domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Urmează domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu Bogdan. 

Se pregătește doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. Este absentă. 

Urmează domnul Alecsandru Gabriel Augustin. Este absent. 

Urmează doamna consilier județean Andrei Cristina Andreea. O invităm. 

Se pregătește doamna membră în comisia de numărare a voturilor, doamna consilier Aramă 

Daniela.  
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Urmează domnul Aroșoaie Lucian Dinu. 

O așteptăm la vot pe doamna consilier județean Breșug Cristina. 

Și pe domnul consilier județean, director la ADI Aqua, Deleanu Constantin Dan, îl așteptăm la 

vot. 

Urmează domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Îl așteptăm la vot pe domnul consilier județean Gavrilaș Doru Costel.  

Se pregătește doamna consilier județean, doamna doctor Guraliuc Elena Ramona. 

O invităm pe doamna consilier județean Holca Agnes Mihaela. 

O invităm pe doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Urmată de domnul consilier județean Hrimiuc Liviu.  

Doamna consilier județean Hrițcu Lafontain Mihaela. 

Se pregătește domnul consilier județean Iliuță Viorel. 

Se pregătește doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. 

Domnul consilier județean Malancea Radu este absent.  

Îl invităm pe domnul consilier județean PSD Manolache Ciprian. 

Subsemnatul, Marian Sergiu. 

Se pregătește doamna consilier județean Marocico Floarea. 

Îl invităm și pe domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Se pregătește domnul consilier județean Nichiteanu Tiberiu Leonard. 

Preia buletinul de vot domnul consilier județean Olaru Cătălin Cristian. 

Îl invităm și pe domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Se pregătește domnul consilier județean Pintilei Grosu Cristian. 

O așteptăm la urnă pe doamna consilier județean Saucă Mariana Mirela. 

Domnul consilier județean și fost primar la Bucecea, domnul Țâmpău Andron. 

Doamna consilier județean, doamna profesor Vaipan Raluca. 

Și nu în cele din urmă, domnul consilier județean Vrajotis Lazăr Claudiu. 

 

Și încheiem votul. Vă mulțumim! 

Comisia numără voturile. 

 

Doamna președinte, Comisia de numărare a voturilor pentru desemnarea unui număr de trei șefi 

ai serviciilor publice de interes județean în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, 

Pe buletin au fost trecuți: doamna Sainenco Ala, Apetria Gabriela, Petrușcă Ady, 

După efectuarea votului propriu-zis și numărarea voturilor, s-au constatat următoarele: 

- Numărul de voturi exprimate: 30; 

- Numărul de voturi valabil exprimate: 30; 

- Număr de voturi anulate: 0 

- Toți cei 3 au primit numărul maxim de voturi, 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 

 

   Doamna Doina Federovici: 

   Mulțumesc, domnule consilier județean! 

 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 28 martie 2022, 31martie 2022 și 14 aprilie 2022. 

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

Le supun pe toate trei la un singur vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

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

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă avem interpelări din partea consilierilor județeni?  

Dacă nu, vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut! 

La revedere! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


