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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 30.06.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 
convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 135 din 24.06.2021 

 
 
Doamna Doina Federovici: 
Bună ziua, stimați 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. 
 
Distinși colegi, din numărul total de consilieri județeni, lipsesc motivat astăzi 3 colegi – dl 

Bogdan Dăscălescu, dl. Dan Deleanu și dl Ionuț Gireadă.  
La şedinţa noastră de astăzi, pe lângă secretarul general al județului, domnul administrator 

public Cristi Nistor, domnii și doamnele directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, 
participă și domnii și doamnele directori ai instituțiilor subordonate care sunt vizați de proiectele de 
hotărâre pe care le vom aproba astăzi.  

Ordinea de zi care v-a fost distribuită cuprinde un număr de 10 de puncte, din care 8 sunt 
proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv aprobarea procesului verbal al 
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 23 iunie 2021. 

 
Menționez faptul că sunt avize favorabile de la comisiile de specialitate pentru toate 

proiectele, avize care v-au fost transmise în timp util. 
Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Nu avem. 
Supun la vot ordinea de zi, cu suplimentarea propusă.  
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
 
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 taxelor locale 

datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2022. (Proiect nr. 
119 din 17.05.2021) 

Taxele datorate bugetului județului se indexează anual ținând cont de rata inflației. Rata 
inflației aferentă anului 2020 este de 2,6%, iar sumele indexate se vor aplica în anul fiscal următor. 
Cu precizarea că acest proiect de hotărâre a stat în transparență publică 30 de zile, așa cum prevede 
legislația în vigoare, vă supun dezbaterii proiectul pe care dumneavoastră l-ați dezbătut și în comisiile 
de specialitate și pentru care ați dat un vot favorabil. 

La secțiunea dezbateri dacă sunt intervenții? 
Nu avem, drept urmare supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru 
elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 2022. (Proiect nr. 142 
din 22.06.2021) 

Taxele propuse pentru frecventarea cursurilor Școlii Populare de Arte au fost fundamentate 
de conducerea instituției și se mențin la nivelul anului anterior. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
În consecință, supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 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 actualizarea monografiei 

economico-militare a județului Botoşani. (Proiect nr. 143 din 23.06.2021) 
Monografia economico-militară a județului se întocmește o dată la 4 ani și se actualizează 

anual. Datele necesare actualizării au fost furnizate de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Botoșani. 

Dezbateri? Nu avem. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, 
pentru anul şcolar 2021 - 2022. (Proiect nr. 144 din 23.06.2021) 

Prin Planul de școlarizare supus avizării se propune un număr de 401/4 de catedre și un număr 
de 838 de elevi. Numărul de posturi cuprinse în organigramă și statul de funcții nu se modifică față 
de anul școlar precedent, însă sunt unele modificări datorate avansării în gradații superioare a unor 
salariați.  

Dacă la secțiunea dezbateri sunt intervenții? Nu avem. 
Drept urmare supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 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 aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi. 
(Proiect nr. 145 din 23.06.2021) 

Modificarea organigramei și statului de funții a fost solicitată de conducerea unității medico-
sociale având în vedere unele promovări în trepte sau grade profesionale ale salariaților. Numărul de 
posturi rămâne neschimbat, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

Dacă la secțiunea dezbateri sunt intervenții? Domnule vicepreședinte, vă rog. 
 
Domnul Dorin Birta: 
Doamna președinte, stimați colegi, la acest punct aș face un amendament. Motivat de 

vacantarea postului de execuție de administrator al UAMS Flămânzi, urmare a pensionării domnului 
administrator, respectiv în vederea eficientizării activității și îndeplinirea atribuțiilor specifice 
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UAMS-ului și mă refer la accesul de personal calificat la aceste funcții propun modificarea acestuia, 
respectiv din administrator cu studii medii în inspector de specialitate cu studii superioare, grad 
profesional debutant III, II, I – cum vor dori cei de la UAMS să îl clasifice, în conformitate cu anexa 
8 din Legea salarizării. Vreau să fac o mențiune, că această modificare se încadrează în bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 și nu modifică numărul de posturi. Numărul de posturi rămâne 
același. Vă mulțumesc.   

 
Doamna Doina Federovici: 
Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Dacă mai sunt alte intervenții? 
Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului vicepreședinte Birta. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 voturi „pentru”) 
 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de domnul vicepreședinte Birta și 

votat de dumneavoastră. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 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 aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoşani, instituție publică de 
cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 146 din 
23.06.2021) 

Prin proiect se propune înființarea unui serviciu, redenumirea și mutarea unor 
compartimente, precum și transformarea a două funcții vacante. Numărul de posturi se modifică de 
la 37 la 38, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Detaliile cu privire la fiecare 
modificare propusă au fost prezentate în documentele care însoțesc proiectul de hotărâre și pe care 
dumneavoastră l-ați dezbătut în comisia de specialitate și pentru care ați acordat un vot favorabil. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier. 
 
Domnul Viorel Iliuță: 
Doamna președintă, doamnelor și domnilor colegi, o scurtă observație, un scurt comentariu, 

nu se vrea a fi un comentariu răutăcios, ferească Dumnezeu! Ca și în alte domenii de activitate, sunt 
sigur că și activitatea Bibliotecii județene „Mihai Eminescu” a avut de suferit în 2020, în contextul 
pandemic și nu cred că s-a relansat foarte viguros în prima jumătate a acestui an, a anului curent. 
Chiar dacă se dorește reorganizarea, lucru care este lăudabil mai ales mergând pe contextul digitizării, 
digitalizării, în sensul acelor cărți mai rare sau unicat care vor fi practic conservate într-o bibliotecă 
digitală, eu vreau să vă spun că lumea s-a schimbat, lumea a început să citească online, a apărut 
Bookster, e un exemplu de serviciu pentru cei care doresc să citească o carte fizic, în mână.  

Având în vedere că județul Botoșani și municipiul Botoșani sunt recunoscute pe plan 
național și poate chiar internațional prin valențele sale culturale, noi nu ne vom împotrivi la acest 
proiect de hotărâre, dar apreciem că nu este neapărat foarte oportun. Pentru că va conduce la o creștere 
de personal, chiar cu modificarea anunțată și cred că nu e neapărat momentul potrivit, chiar dacă se 
încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli, așa cum s-a anunțat. Deci noi nu ne vom împotrivi, dar 
am ținut să fac această observație și cred că este o observație justificată. Cel puțin asta este părerea 
mea. Mulțumesc! 
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Doamna Doina Federovici: 
Mulțumesc, domnule consilier județean. Ceea ce pot să vă spun vis-a-vis de activitatea 

Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” este că în toată această perioadă domniile lor, colectivul de 
acolo a realizat foarte multe acțiuni care au fost transmise cu precădere în mediul online, au o 
colaborare foarte bună cu toate școlile de pe raza municipiului Botoșani și cu toate școlile din județ 
și bineînțeles, cu bibliotecile din județ. Tocmai de aceea am gândit această organigramă care să facă 
față noilor provocări pe de o parte, pe de altă parte noi avem și un proiect în derulare, un proiect 
transfrontalier și era mai mult decât necesar să operăm aceste mici modificări, din punctul meu de 
vedere. Da, trebuie să ținem cont cu toții că în perioada următoare trebuie să ne aplecăm mult mai 
mult asupra tuturor domeniilor care cad în sarcina noastră și trebuie de comun acord să găsim acele 
soluții, astfel încât să ridicăm nivelul de activitate și de diseminare a informațiilor, a tuturor 
activităților pe care toate instituțiile subordonate Consiliului Județean le realizează. 

Dacă mai sunt alte intervenții?  
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 de votrui „pentru”) 
 
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Botoşani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. 
(Proiect nr. 147 din 23.06.2021) 

Modificările propuse se referă la transformarea unui post vacant din Consultant artistic, 
studii superioare, gradul 1/5 în Referent, studii superioare, gradul debutant/5, precum și la 
transformarea unor posturi ca urmare a avansării salariaților în gradații superioare corespunzătoare 
tranșelor de vechime în muncă. 

Cu precizarea că postul transformat a fost scos de câteva ori la concurs și nu s-a prezentat 
nimeni, aceasta este motivația pentru care el este transformat în acest moment în gradul de debutant.  

Dacă sunt intervenții pe acest subiect? 
Dacă nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 de voturi „pentru”) 
 
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu 

județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2021. 
(Proiect nr. 148 din 23.06.2021) 

Se propune rectificarea bugetului la partea de venituri cu suma de 88 mii lei, alocată pentru 
activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman, și cu suma de 230 mii lei la partea de cheltuieli, cu asigurarea echilibrului bugetar prin 
angajarea sumei de 142 mii lei din excedentul anului anterior, pentru unele lucrări de investiții la 
Unitatea Medico-Socială Sulița și la Spitalul Județean de Urgență Mavromati – Ambulatoriul Secției 
Exterioare Obstetrică-Ginecologie. 

Dacă sunt dezbateri la acest proiect de hotărâre? Nu avem. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 de voturi „pentru”) 
 
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 23 iunie 2021. 
Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? Nu aveți. 
Drept urmare, supun la vot procesul-verbal.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (30 de voturi ”pentru”) 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Interpelări. 
Dacă colegii consilieri județeni au interpelări? Domnule Iliuță, vă rog. 
 
Domnul Viorel Iliuță: 
Eu vreau să fac un comentariu, nu e o interpelare. 
În ședința ordinară a Consiliului Județean din luna mai, la un moment dat, discutând subiecte 

legate de Nova Apaserv, ați făcut niște afirmații, doamna președintă, legate de faptul că în existența 
acestei societăți comerciale din subordinea Consiliului Județean, conducerea a fost asigurată 2 treimi 
de PNL. Și dacă vă aduceți aminte, am cerut atunci contul de profit și pierderi pe toți acești ani, de la 
înființare, din 2011 și ar trebui să fac 2-3 precizări. 

Cea mai importantă este aceea că la finalul anului 2015, cu jumătate de an înainte de a preda 
succesorului conducerea societății comerciale Nova Apaserv, situația societății era următoarea: 0 lei 
datorii restante și 2,2 milioane de lei în conturi. 

Și dacă vreți să vă mai dau, că nu degeaba am cerut conturile de profit și pierderi pe cei 10 
ani de zile, pot să vă spun că în mandatul colegului nostru liberal rata profitului net a fost de 3 și de 
4 ori mai mare decât rata profitului obținut înainte și după domnia sa. Adică, dacă vreți exemple, pot 
să vă spun că a avut o rată a profitului de 14% timp de 2 ani de zile consecutiv. Dacă ziceți că doar 
pe hârtie, tocmai v-am spus adineaori că erau 0 datorii și 2,2 milioane de lei în cont.  

Deci, am vrut să fac această precizare, chiar dacă nu e neapărat foarte relevantă pentru 
dumneavoastră, am vrut să știți acest lucru pentru că mi se pare corect să spunem adevărul. Vă 
mulțumesc. 

 
Doamna Doina Federovici: 
Mulțumesc, domnule consilier județean. Încă sunt foarte multe lucruri de spus vis-a-vis de 

activitatea, fostă și actuală, a regiei de apă. Nu voi intra în polemici astăzi sub nici o formă, vom 
discuta despre acest subiect în ședințele noastre viitoare.  

Am o rugăminte la doamnele și domnii consilieri, dacă se poate, pentru lunile iulie și august, 
să anunțați la domnul secretar general cam care ar fi perioada în care dumneavoastră mergeți în 
concediu, astfel încât să putem să realizăm ședințele de Consiliu Județean în cvorumul legal pentru 
ambele luni de vară.  

Așadar, domnule secretar, la dumneavoastră. Pe cât posibil, pentru că vor fi și acele situații 
când poate apare un concediu neprevăzut în perioada următoare. Domnule vicepreședinte, vă rog.  

 
Domnul Dorin Birta: 
Stimați colegi, eu o să am o intervenție în baza proiectului care tocmai s-a încheiat, a avut 

conferința de încheiere săptămâna trecută, mă refer la „Administrație modernă în sprijinul 
cetățenilor”, ați fost invitați la această activitate, toți consilierii Consiliului Județean. O să am 
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rugămintea ca săptămâna următoare sau când o să stabilim de comun acord, să ne putem vedea toți, 
să ne întâlnim în această sală pentru a disemina toate informațiile și datele care privesc platforma de 
acces pentru noi toți. Și noi, consilierii județeni suntem beneficiarii acestui proiect, iar echipa de 
proiect să ne prezinte toate datele și toate etapele de care putem să ne folosim din această platformă, 
inclusiv materialele de ședință, toate proiectele de hotărâre aprobate, ș.a.m.d. Fiecare dintre noi vom 
avea un cont pe această platformă, cu o parola care este pusă de către informaticieni, cu posibilitatea 
de a fi schimbată de către dumneavoastră. 

Deci, v-aș ruga să răspundem prezent la această întâlnire pentru a putea beneficia de toate 
informațiile care stau la baza accesului la această platformă. Vă mulțumesc! 

 
Doamna Doina Federovici: 
Mulțumesc frumos! Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința noastră închisă, 

mulțumindu-vă încă o dată pentru participare. 
Zi frumoasă tuturor!  
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Doina Elena FEDEROVICI 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Marcel Stelică BEJENARIU 
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Inspector, 

Marilena MIRON 
 

 
 


