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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 30.08.2021, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 200 din 24.08.2021 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

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

României şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

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

participă la ședința noastră de astăzi un număr de 27 de colegi. Lipsesc 6 colegi. (dl Dorin Birta, dna 

Mihaela Hrițcu Lafontain, dl Radu Malancea, dl Crinstian Pintilei Grosu, dl Cătălin Olaru, dl Tiberiu 

Nichiteanu) 

Ședința întrunește cvorumul prevăzut de lege. 

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

instituțiilor subordonate Consiliului Judeţean care fac obiectul proiectelor de hotărâre, dar și domnii și 

doamnele directori din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţii 

presei.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 11 de puncte, din care 8 sunt proiecte 

de hotărâri. 

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

specialitate, avize care v-au fost transmise. 

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

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică a unui spațiu, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului 

Județean Botoșani. (Proiect nr. 166 din 10.08.2021) 

Spațiul propus pentru închiriere este situat în incinta Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi, iar 

Muzeul Județean Botoșani a fost de acord cu închirierea acestuia, precizând faptul că nu este afectată 

activitatea de bază a muzeului. Detalii cu privire la suprafață, amplasament, prețul minim de pornire a 

licitației și durata închirierii sunt specificate în anexele care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în 

suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – 

Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești. (Proiect nr. 

167 din 10.08.2021) 

Terenul în cauză este situat în extravilanul comunei Trușești, are categoria agricolă de folosință 

arabil și fâneață, se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, dar nu mai prezintă interes pentru activitatea desfășurată de către această instituție.  

Prin hotărâre a Consiliului local al comunei Trușești s-a solicitat transferul de proprietate a 

terenului din domeniul public al județului în domeniul public al comunei, urmând a fi utilizat ca fermă 

didactică pentru Liceul „Demostene Botez” Trușești. 

Elementele de identificare a imobilului, înscris în Cartea Funciară 53049, sunt prezentate în 

anexa la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri pe acest subiect? 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. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în 

suprafață de 225 mp situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6. (Proiect nr. 169 din 

17.08.2021) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, în urma negocierilor dintre comisia desemnată în 

acest scop și proprietarul terenului s-au stabilit condițiile de cumpărare a acestuia. Prețul de cumpărare 

este de 17.100 euro, plata se va face în lei la cursul de la data plății, în termen de 5 zile de la încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, iar taxele notariale vor fi suportate de cumpărător. 

Suma necesară cumpărării va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean. 

După cumpărare, terenul va fi înscris în cartea funciară și va fi dat în administrare Școlii Speciale 

Profesionale „Sf. Stelian” Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri la acest punct? 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. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 

locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de 

locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 172 din 23.08.2021) 

Întrucât după aprobarea și publicarea listei solicitanților și a listei de prioritate nu au fost 

înregistrate contestații, a fost întocmită lista de repartizare a locuințelor construite prin ANL, destinate 

personalului medical. Lista propusă se referă la șase apartamente cu două camere, repartizate în ordinea 

punctajului stabilit de comisia socială. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind continuarea procedurii de 

achiziţionare și desemnarea unor membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a 

imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 

62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani. (Proiect nr. 170 din 17.08.2021) 

Raportul de evaluare a fost finalizat și s-a stabilit o valoare de piață de 658.000 euro. Pentru a 

finaliza procedura de negociere este necesară aprobarea continuării procedurii de achiziționare, însușirea 

valorii de piață și desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean în comisia de negociere a 

condițiilor de cumpărare. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule consilier județean. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, doamna președinte! Eu mă voi abține de la acest proiect și 

pe această cale vă solicit, vă rog respectuos să îmi dați un răspuns, dacă în această procedură de achiziție 

a acestui frumos imobil de patrimoniu au fost parcurse toate etapele legale până în prezent? Deoarece 

personal am dubii, cred că s-ar fi sărit o etapă, nu neapărat de noi. Aici vorbim de legalitate, nu vorbim 

despre de oportunitate. Dumneavoastră ne-ați mai acuzat că suntem împotrivă și tot timpul mergem doar 

pe negativ și nu pe pozitiv. Eu nu sunt împotrivă, oportunitatea o văd, deoarece și la parter funcționează 

în chirie Biblioteca „Mihai Eminescu”, la etaj putem muta o parte din Muzeu pentru că intră în reabilitare, 

deci oportunitatea există. Clădirea este frumoasă, este în centrul orașului, sunt de acord să o achiziționăm, 

doar că personal am niște dubii vis-a-vis de parcurgerea tuturor etapelor legale. O să vă rog, dacă vreți să 

îmi dați un răspuns în scris. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Având în vedere că vă referiți la o problemă de legalitate, îl voi ruga pe domnul secretar general 

să vă răspundă la întrebare. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Ați solicitat un răspuns în scris, veți primi și în scris. Părerea mea este că s-au respectat toate 

etapele legale, ne-am exercitat dreptul de preemțiune în termenul prevăzut de lege, cred că discuția 

dumneavoastră era pe forma în care s-a exercitat acest drept de preemțiune, dacă doriți vă voi prezenta în 

scris un răspuns la această întrebare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general! Dacă mai sunt alte intervenții? 

Dacă nu sunt voi supune la vot proiectul, cu excepția art. 2 alin. (1) pentru care se va vota secret 

la sfârșitul ședinței. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (26 voturi „pentru”; 1 „abținere”) 

 

În acest moment suntem în situația în care trebuie să formăm o Comisie de negociere și în urma 

consultărilor pe care le-am avut, propunerile sunt următoarele: 

Pentru Comisia de negociere: 

membri titulari:   - domnul vicepreședinte Dorin Birta 

   - domnul Gireadă Ionuț 

   - doamna Marocico Floarea 

   - domnul Gavrilaș Doru-Costel 
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membri supleanți – doamna Breșug Cristina 

   - domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu 

   - domnul Nazare Gheorghe 

   - doamna Hrițcu-Lafontain Mihaela. 

 

Deci câte un reprezentant al fiecărui partid politic va face parte din Comisia de negociere. 

Deoarece prin proiectul anterior și prin următoarele trei proiecte de pe ordinea de zi se propune 

desemnarea unor persoane de către Consiliul Județean, fiind vot cu privire la persoane, votul trebuie să 

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

tur de vot pentru cele patru proiecte. Sunteți de acord cu această propunere? Sunteți de acord. Mulțumesc! 

 

Atunci, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani. (Proiect nr. 168 din 13.08.2021) 

La începutul fiecărui an școlar se constituie noul consiliu de administrație, motiv pentru care s-

a solicitat din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională desemnarea unui 

reprezentant al consiliului județean. 

La desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile de administrație ar trebui să 

ținem cont de desemnările făcute la începutul acestui mandat. 

Tocmai de aceea vă propun să rămână în continuare domnul Gavrilaș Doru-Costel. 

Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă suntem de acord cu această formă dumnealui va fi înscris 

pe buletinul de vot, chiar dacă este o singură persoană. 

Sunt alte dezbateri? Nu avem.  

Atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul 

Stelian” Botoşani. (Proiect nr. 171 din 18.08.2021) 

În mod similar, instituțiile de învățământ special își constituie consiliul de administrație la 

începutul fiecărui an școlar. În situația școlilor speciale, trebuie desemnați doi reprezentanți ai consiliului 

județean în consiliul de administrație. 

În acest sens, propun ca cei doi reprezentanți care au fost votați de dumneavoastră la începutul 

mandatului să rămână în continuare, vorbim despre doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela 

și despre doamna Abăcioaei Rodica.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

 

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale 

Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 173 din 23.08.2021) 

Similar celorlalte proiecte de hotărâre, vă propun ca doamna consilier județean Hrimiuc Galia și 

doamna consilier județean Holca Agnes-Mihaela să continue activitatea în acest consiliu de administrație. 

Sunt dezbateri? Nu avem. 

Așadar, în vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare 

a voturilor, compusă din trei membri.  

Rog propuneri în acest sens. Din partea PSD? 

 

Doamna Cristina Breșug:  

Sergiu Marian. 
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Doamna Doina Federovici: 

Domnul consilier județean Marian Sergiu. PNL?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Domnul Vrajotis Claudiu. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnul Vrajotis. 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Domnul Nazare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Deci păstrăm aceeași componență a Comisiei de numărare a voturilor. 

 

Supun la vot propunerile făcute.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 

 

Componența Comisiei de numărare a voturilor a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (27 

voturi „pentru”) 

 

Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi patru 

buletine de vot, câte unul pentru fiecare proiect de hotărâre.  

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

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

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

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

 

Rog Comisia de numărare a voturilor să facă apelul nominal în vederea exercitării votului secret. 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Bună ziua, sărut mâinile! Stimați consilieri județeni, aveți în fața dumneavoastră 4 buletine de 

vot. Nu sunt mai mulți consilieri, deci dacă sunteți de acord îl puneți în urna de vot. Dacă nu sunteți de 

acord cu un membru, printr-o linie simplă, fără a înconjura numele, printr-o linie simplă tăiați numele 

acelui consilier cu care dumneavoastră nu sunteți de acord. 

 

Se prezintă la vot doamna președinte Federovici Doina-Elena. 

Urmează doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. 

Se apropie domnul consilier județean Alecsandru Gabriel-Augustin. 

Se pregătește doamna consilier județean Andrei Cristina-Andreea. 

Urmează domnul consilier Aroșoaie Lucian-Dinu. 

Domnul vicepreședinte Birta Dorin nu este. 

Se pregătește doamna consilier județean Cristina Breșug. 

Preia buletinul de vot domnul consilier județean Cornilă Sorin. 

Urmează domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu-Bogdan. 

Îl așteptăm pe domnul consilier județean Deleanu Constantin-Dan. 

Urmează domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Se apropie de cabina de vot domnul Gavrilaș Doru Costel. 
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Urmează domnul consilier județean Gireadă Ionuț. 

Doamna consilier județean Guraliuc Elena-Ramona preia buletinul. 

O invităm să preia buletinul de vot și pe doamna consilier Holca Agnes-Mihaela. 

O așteptăm pe doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Se pregătește domnul consilier județean Hrimiuc Liviu. 

Doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela nu este prezentă. 

Îl așteptăm pe domnul consilier județean Iliuță Viorel. 

Se pregătește doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Malancea Radu, dacă este. Nu este. 

Îl așteptăm pe domnul consilier județean Ciprian Manolache să preia buletinul de vot. 

Urmează subsemnatul. 

O așteptăm pe doamna Marocico Floarea. 

Urmează domnul consilier membru al comisiei de numărare, domnul Nazare Gheorghe. 

Se pregătește domnul consilier județean Nichiteanu Tiberiu-Leonard. Nu este. 

Domnul Olaru Cătălin-Cristian nu este. 

Îl așteptăm pe domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin pentru a prelua buletinul de vot. 

Se pregătește domnul Pintilei-Grosu Cristian. Nu este.  

Doamna consilier județean Saucă Mariana-Mirela, o așteptăm. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Țâmpău Andron. 

Se pregătește doamna consilier județean Vaipan Raluca. O așteptăm să preia buletinul de vot.  

Și nu în cele din urmă, preia buletinul de vot domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu. 

 

Stimați consilieri județeni, votul a luat sfârșit. Urmează numărarea voturilor. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia de numărare a voturilor și-a încheiat activitatea. În 

urma votului exprimat s-a înregistrat următorul rezultat: 

- pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie 

la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani, la Școala Profesională Specialeă„Ion 

Pillat” Dorohoi și Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” s-au întregistrat 27 de voturi; voturi 

valabil exprimate – 27; voturi „pentru” – 27 pentru toți candidații înscriși pe buletinele de vot; 

- la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri în Comisia de negociere a condițiilor 

de achiziție a imobilului Casa Moscovici au fost exprimate 26 de voturi; niciun vot nul; fiecare dintre 

membrii propuși a obținut 26 de voturi „pentru” (dl Gabriel Alecsandru nu a participat la vot) 

 

Este întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobate aceste articole. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general. 

Supun la vot proiectul de la punctul 6, cu excepția art. 1, pentru care v-ați exprimat anterior cu 

vot secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 de voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 7, cu excepția art. 1. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 de voturi „pentru”) 

 

Supun la vot proiectul de la punctul 8, cu excepția art. 1. pentru care v-ați exprimat cu vot secret. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 de voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Botoşani din data de 11 august 2021. 

Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul procesului-verbal? 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?  

 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (27 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Interpelări. 

Dacă sunt interpelări din partea consilierilor județeni? Înțeleg că astăzi nu avem. 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Diverse 

Dacă sunt alte probleme de discutat? Nu avem nici la acest punct. 

 

Așadar, doamnelor și domnilor consilieri județeni, mulțumindu-vă pentru vot și pentru 

disponibilitatea de a participa la ședință, vă doresc un sfârșit de zi plăcut! 

La revedere! 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  

  

  

 

  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

  

   

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 

 


