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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 28.11.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 277 din 22.11.2022 

 

 

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. 

 

Din numărul total de membri ai Consiliului Județean sunt prezenți astăzi la ședința noastră 30 

de colegi. Lipsesc 3 colegi. (dna Rodica Abăcioaei, dna Agnes-Mihaela Holca și dl Radu Malancea) 

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

doamnele  directori ai aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean și dpmnii și doamnele 

directori ai instituțiilor care fac obiectul proiectelor de hotărâre.  

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde nouă puncte, din care șase sunt proiecte de 

hotărâri. Propun suplimentarea ordinii de zi cu încă patru proiecte, respectiv:  

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A., din terenul proprietate publică a Județului Botoșani, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel 

Mare. (Proiect nr. 253 din 23.11.2022); 

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în 

Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 (Proiect nr. 254 din 24.11.2022); 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Botoșani – Consiliul Județean la 

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv 

achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV S.A. Botoșani”, 

precum și asigurării cofinanțării acestuia. (Proiect nr. 255 din 24.11.2022) 

- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Botoșani. (Proiect nr. 256 din 24.11.2022) 

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

avize care v-au fost transmise. 

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

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

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

vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical aflat în domeniul privat al județului Botoșani, 

situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7. (Proiect nr. 243 din 14.11.2022) 

În urma înregistrării unei solicitării de cumpărare a spațiului, Comisia pentru vânzarea spațiilor 

medicale a procedat la organizarea licitației cu strigare. La ședința de licitație cu strigare s-au calificat 
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doi ofertanți, iar potrivit Procesului verbal de finalizare a licitației a fost desemnată câștigătoare 

societatea ARFIL MEDICAL SRL Botoșani, care a optat pentru plata integrală a prețului de adjudecare 

de 45.400 euro, în lei la cursul zilei plății.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și 

numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2022/2023, din bugetul propriu 

județean. (Proiect nr. 248 din 17.11.2022) 

Prin urmare, Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani și Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” Dorohoi au transmis hotărârile Consiliilor de Administrație prin care se aprobă 

criteriile și listele nominale ale elevilor care vor beneficia de burse în anul școlar 2022 – 2023. 

Conform prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, 

cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

Prin acest proiect se propune aprobarea, pentru anul școlar 2022-2023, a 310 burse pentru 

elevii care frecventează cursurile celor două instituții de învățământ special, astfel: 

1) 290 de burse de ajutor social, în cuantum de 300 lei; 

2) 16 burse de studiu, în cuantum de 250 lei; 

3) 4 burse de merit, în cuantum de 350 lei, conform anexei care face parte integrantă din 

proiectul de  hotărâre. 

Distinși colegi, ne-am angajat să fim lângă copiii noștri speciali și lângă familiile lor. Asta 

facem acum, când decidem să acordăm burse într-un cuantum mai mare decât pragul minim stabilit de 

Guvern. Astfel, nivelul stabilit de Guvern pentru bursa de ajutor social este de 200 de lei, iar noi 

acordăm în acest moment 300 de lei. Pentru bursa se studiu este de 150 de lei și vom acorda 250, în 

timp ce pentru bursa de merit vom acorda cu 150 mai mult decât pragul stabilit, adică 350 de lei față de 

200 de lei. Vorbim de un efort financiar suplimentar pe anul școlar de aproximativ 250.000 de RON, 

adică de 2,5 miliarde de lei vechi. Avem cu toții datoria morală de a fi alături de copiii noștri speciali 

atât prin investițiile pe care le facem în infrastructura școlară, cât și prin asigurarea acestor burse care 

contribuie la constituirea coșului financiar al familiilor din care provin acești copii. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au 

obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene. (Proiect nr. 249 din 

22.11.2022) 

Regulamentul are ca obiect stabilirea condițiilor de acordare a stimulentelor financiare de către 

Consiliul Județean cu scopul de a susține performanța educațională și de a promova valorile județului 

Botoșani. Prin acordarea stimulentelor financiare se răsplătește efortul depus de elevi la promovarea 

imaginii județului Botoșani și a valorilor educaționale prin rezultatele deosebite obținute la etapa 

județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare și participarea la etapa națională a acestora. Potrivit 

prevederilor legale, cuantumul stimulentelor financiare se acordă în baza unui regulament aprobat prin 

hotărâre a consiliului județean. Având în vedere cele prezentate, propun ca stimulentele financiare să se 

acorde elevilor din județul Botoșani care au obținut rezultate deosebite la etapa județeană a olimpiadelor 

și concursurilor școlare cuprinse în Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare, în 
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Calendarul activităților educative naționale 2022 și la Campionatele naționale școlare 2022 – 

Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevi – sportivi legitimați la unitățile de învățământ 

cu program sportiv integrat și suplimentar, avizate de către Ministerul Educației, care au obținut locurile 

I, II și III atât individual, cât și pe echipaje/echipe/formații, după cum urmează: 

a) elevi:  

- Locul I – 450 lei/elev/disciplină;  

- Locul II – 350 lei/elev/disciplină;  

- Locul III – 250 lei/elev/disciplină; 

b) echipaje/echipe/formații: 

- Locul I –  200 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației; 

- Locul II – 150 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației; 

- Locul III – 100 lei/elev din cadrul echipajului/echipei/formației. 

 

Aș vrea să-mi dați voie să fac câteva considerații.  

 Stimați colegi, iată că după un an în care pandemia ne-a dat tuturor viețile peste cap, în care 

olimpiadele și concursurile școlare nu s-au mai putut desfășura, revenim cu un obicei bun al nostru, și 

anume acela de a recompensa excelența în învățământul botoșănean. Mai mult, față de anul 2020, când 

a avut loc ultima premiere de acest gen, venim cu o creștere a cuantumului stimulentelor, dar și cu o 

extindere a aplicabilității acestor recompense și la elevii/sportivii care fac parte din 

echipajele/echipele/formațiile ce au obținut locurile 2 și 3 la etapa județeană a olimpiadelor și 

concursurilor școlare avizate de către Ministerul Educației. 

 În acest an, numărul copiilor recompensați de către Consiliul Județean Botoșani pentru 

rezultatele obținute a crescut cu aproximativ 50% și a ajuns la 1.729 de elevi și sportivi, iar valoarea 

totală a premiilor acordate este suplimentată de la 300 de mii de RON, la peste 460 de mii de RON, 

adică vorbim de suplimentarea fondului din care se fac premierile cu peste 1,6 miliarde de lei vechi. 

Este un efort pe care-l facem împreună, cu toții, și îl facem cu multă plăcere în fiecare an, pentru că 

trebuie și suntem obligați să fim alături și de copiii cu rezultate deosebite. Acesta este proiectul de 

hotărâre. 

Dacă avem dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Doamne președinte, aș dori să întreb dacă prin 

acest proiect de hotărâre noi acum aprobăm regulamentul sau aprobăm și bugetul?  

 

Doamna Magda Didii: 

Bugetul este.  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am auzit acum de cei 460 de mii. Deci, ceea ce am primit noi la mapă... 

 

Doamna Doina Federovici: 

Noi aprobăm regulamentul acum. Sumele sunt cuprinse în buget. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Deci, am aflat care ar fi cuantumul stimulentelor financiare. Nu știm numărul elevilor pentru că 

lipsesc, în adresele venite de la Inspectoratul Școlar Județean se făcea referire la o listă anexă care 

conține numele sau numărul celor premiați cu diverse premii, fie că sunt persoane individuale, fie că 

sunt parte a echipelor sau echipajelor. Repet, practic bugetul trebuie să rezulte dintr-o sumă. Atâția au 

luat locul I, atâția au luat locul II și așa mai departe. Dacă numărul celor stimulați financiar este de 
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1729, cum am auzit de la dumneavoastră, și bugetul este de 460 de mii de RON, este ok. Eu repet, nu 

am găsit decât regulamentul, atât. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Așa este. Aici aveți listele de unde puteți observa sau, dacă sunteți interesați, datele copiilor, 

cei 1729 de elevi. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

 Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului 

„Teren stație epurare – 15.189 mp” din cadrul Stației de epurare Botoșani din domeniul public al 

municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al județului Botoșani. (Proiect nr. 250 din 

22.11.2022) 

Terenul în suprafață totală de 15.189 mp, încredințat operatorului județean de apă – canal prin  

Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr.282/27.06.2007, se compune din 3 loturi înscrise în CF 60801, 

CF 60802 și CF 60808 Botoșani.  O parte clădirile și construcțiile speciale aferente Stației de epurare a 

apelor uzate Botoșani nu pot fi înscrise în Cartea funciară ca urmare a faptului că sunt amplasate atât pe 

terenul județului Botoșani, cât și pe cel al municipiului Botoșani, motiv pentru care se solicită trecerea 

în domeniul public al Județului Botoșani a celor 3 loturi de teren în suprafață totală de 15.189 mp, 

situate în imediata vecinătate a terenului de 63.315 mp deținut de Județul Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a bunului 

„Teren Baia publică” din Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu nr.54 din domeniul public al 

municipiului Botoșani, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani. (Proiect nr. 251 din 

22.11.2022) 

Clădirea „Baie publică” Botoșani, situată în Bulevardul Mihai Eminescu nr.54, este înscrisă în 

domeniul public al Județului Botoșani și este concesionată operatorului regional de apă NOVA 

APASERV SA Botoșani în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 

cu Apă și de Canalizare.  

Clădirea a suferit intervenții de igienizare, compartimentare și reabilitare parțială în 1993 și 

2008, fără modernizarea spațiilor destinate lucrului cu publicul și fără îmbunătățirea eficienței 

energetice a acesteia.  Accesarea tuturor categoriilor de programe cu finanțare nerambursabilă pentru 

lucrări de modernizare, reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice este condiționată de clarificarea 

dreptului de proprietate al județului Botoșani asupra bunului imobil format din clădire și terenul aferent. 

Urmare a solicitării operatorului de apă NOVA APASERV SA Botoșani privind intabularea 

bunurilor aflate în exploatarea sa, dar și a necesității atestării domeniului public al județului Botoșani 

conform prevederilor Codului administrativ, se propune solicitarea de trecere a terenului intravilan de 

1428 mp situat în Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr.54, înscris în Cartea funciară nr. 70003 Botoșani, 

din domeniul public al municipiului Botoșani, în domeniul public al județului Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia. (Proiect nr. 252 din 22.11.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botosani nr. 77 din 30.05.2019 a fost aprobată componența 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Regulamentului de organizare și funcționare 

a acesteia. Comisia a fost constituită ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și 

consultanță și care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef. Întrucât la nivelul comisiei 

unii membrii și-au pierdut funcția în virtutea cărora au fost desemnați, iar la nivel legislativ au intervenit 

unele modificări, este necesară aprobarea noii componențe a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului 

și urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia.  

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 7 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea societății DELGAZ GRID SA, din terenul 

proprietate publică a județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare. (Proiect nr. 253 din 23.11.2022) 

Societatea DELGAZ Grid SA a solicitat acordul Județului Botoșani pentru înlocuirea unui 

cablu electric subteran amplasat pe o porțiune din drumul județean DJ 296, km 0+000 – km 0+134, 

situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare. Prin proiect se propune acordarea cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și servitute legală în favoarea societății DELGAZ Grid SA, asupra suprafeței de 2310 

mp, teren proprietate publică a județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Local Botoșani, în 

scopul înlocuirii unui cablu electric subteran pe porțiunea de drum județean DJ 296, km0+000 – 

km0+134, CF 65028, conform planului de amplasament prevăzut în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind rectificarea 

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

din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 

2022 (Proiect nr. 254 din 24.11.2022) 

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a transmis faptul că, în baza prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor au fost suplimentate pentru județul Botoșani, în trimestrul IV cu suma de 2.842 mii lei, astfel: 

- finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului = 1.672 mii lei;  

- finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane 

adulte cu handicap = 1.033 mii lei;  

- finanțarea „Programului pentru școli al României” = 49 mii lei;  

- finanțarea burselor elevilor din învățământul special = 88 mii lei.  

Având în vedere prevederile legale menționate, precum și solicitările înaintate de către 

ordonatorii terțiari de credite propun rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 2.842 mii lei, al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 

105 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, efectuarea de virări de credite 
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bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de 

investiții aprobat pentru anul 2022, conform anexelor la 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 9 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

participării județului Botoșani – Consiliul Județean la Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de 

monitorizare a infrastructurii de apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea 

activității NOVA APASERV SA Botoșani”, precum și asigurării cofinanțării acestuia. (Proiect nr. 255 din 

24.11.2022) 

Așadar, supun atenției dumneavoastră propunerea privind participarea Județului Botoșani, prin 

Consiliul Județean, la Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de 

apă, inclusiv achiziția de echipamente și software pentru digitalizarea activității NOVA APASERV SA 

Botoșani”, precum și asigurarea cofinanțării acestuia, în cuantum de 37.600 euro.  

Cererea de finanțare se va depune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 

resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, 

precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Solicitanții eligibili sunt 

Operatorii Regionali care au beneficiat de finanțare dedicată sectorului de apă și apă uzată în cadrul POS 

Mediu/POIM, iar grupul țintă este reprezentat de populația urbană și rurală din aria de operare. Valoarea 

maximă a unui proiect este de 2.000.000 euro (fără TVA), perioada de depunere a proiectelor fiind: 

10.11.2022 – 05.12.2022. 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea și asigurarea cofinanțării 

proiectului prin hotărâri ale C.L./C.J. pentru asigurarea cofinanțării din partea autorităților locale. 

Proiectul va cuprinde furnizare și instalare contoare la consumatori, cu citire la distanță; furnizare 

și instalare debitmetre de rețea, cu citire la distanță; aplicație software și infrastructura hardware aferentă, 

cu următoarea schemă de finanțare:  

- 120.000 euro (6%) Contribuție proprie operator; 

- 1.880.000 euro (94%) Fond Coeziune + Buget Stat + Buget Local, din care: 

- 1.598.000 euro (85%) Fondul de Coeziune;  

- 44.400 euro (13%) Buget de Stat; 

- 37.600 euro (2%) Buget Local. 

Oportunitatea accesării finanțării este susținută de starea deficitară privind contorizarea actuală; 

lipsa echipamentelor de măsurare a debitelor, care să permită localizarea pierderilor de apă; necesitatea 

colectării digitale a datelor, care ar asigura identificarea imediată a situațiilor anormale de funcționare în 

scopul intervenției rapide. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu înțeleg că acest proiect pe care încercăm acum să-l susținem face parte dintr-un proiect mai 

mare. Nu? Proiectul acela de 200 și ceva de milioane? Nu. Am înțeles. Dar nu este și un asemenea 

subproiect în cadrul acestui proiect mare? Este complementar. Ok. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc! Sunt alte intervenții?  

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20221128.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20221128.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20221128.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH255_20221128.pdf
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani. (Proiect nr. 256 din 24.11.2022) 

Conform adresei transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, domnul comisar șef de 

poliție Buliga Toader asigură îndeplinirea atribuțiilor funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean 

la IPJ Botoșani. Având în vedere acest aspect, propun validarea domnului Buliga Toader ca membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Județean Botoșani din data de 31 octombrie și 18 noiembrie 2022. 

Dacă aveți mențiuni cu privire la cele înscrise în procesele-verbale? 

Dacă nu, supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

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

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă aveți interpelări? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Apropo de proiectul de investiții de la Nova Apaserv, voiam să întreb ce se întâmplă cu 

proiectul mare? Care este stadiul în care ne aflăm? Pentru că vă dau doar un exemplu: una dintre 

problemele mari ale județului, și cred că avem un proiect în sensul acesta, de refacere a rețelei de 

transport până în orașul Flămânzi, se desfășoară de-a lungul drumului național Botoșani – Târgu 

Frumos, proiect desfășurat de CNAIR. Mă gândesc că acesta se va termina până începem noi și nu știu 

cum vom putea desfășura acel proiect. Adică întrebarea era: există o corelare între cele două proiecte? s-

au întâlnit proiectanții de la cele două proiecte să discute soluții și așa mai departe? Pentru că dacă vom 

avea un proiect finalizat, mă refer la CNAIR, înaintea celui de apă, va fi o reală dificultate să 

desfășurăm acest proiect, cel de apă. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Proiectul a fost depus la Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene cu SF-ul actualizat, în acest moment este în analiză, sperăm ca în timpul cel mai 

scurt, după ce are loc această analiză, să semnăm contractul de finanțare cu ministerul. Dacă mai sunt 

alte întrebări? 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Scuzați! Am primit de la dumneavoastră și mulțumesc, răspunsul pentru stadiul acestui proiect. 

În partea a doua eu întrebam și dacă există o corelare cu acel proiect al CNAIR? 

 

Domnul Liviu Ștefan: 

Bună ziua! Legat de traseul viitoarei conducte Cătămărești – Flămânzi, evident că în momentul 

acesta este același cu traseul conductei existente. La momentul când s-a lucrat la Studiile de fezabilitate 

au fost discuții între proiectanți. În practică este clar că drumul este foarte avansat, în viitor soluția nu 

https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH256_20221128.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/Proiecte_de_hotarari/PH256_20221128.pdf
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cred că se va modifica. Vom merge tot paralel cu drumul respectiv, urmând traseul existent al 

conductei. Până în acest moment nu există o modificare de proiect.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule director! Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă mulțumesc pentru 

participarea la ședință! Este posibil să avem chiar săptămâna asta încă o ședință extraordinară. Vă vom 

anunța în momentul în care va interveni acest lucru. Posibil ca ședința ordinară să fie în data de 21 

decembrie și vă invit cu mare drag să participăm cu toții la manifestările prilejuite de Ziua noastră 

națională, pe 1 decembrie. 

Zi frumoasă tuturor! 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE, 

            Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

   Întocmit, 

   Inspector, 

   Marilena MIRON 

 


