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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 30.09.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 236 din 23.09.2022 

 

 

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 şi Imnul Uniunii Europene. 

 

Se intonează cele două imnuri. 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, din totalul de 33 membri ai executivului local sunt 

prezenţi la ședința noastră de astăzi 31. Lipsesc motivat 2 colegi. (dl Viorel Iliuță și dl Radu Malancea)  

Participă la şedinţa noastră de astăzi doamna director al Direcției Juridice, care  ține locul 

domnului secretar general al județului, domnii și doamnele directori ai aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean și domnii și doamnele directori ai instituțiilor subordonate care fac obiectul proiectelor 

de hotărâre. 

În debutul ședinței și înainte de a intra în ordinea de zi, dați-mi voie să fac câteva precizări. 

Distinși colegi, vreau să vă felicit pentru activitatea pe care ați depus-o în primii doi ani de mandat! 

Au fost doi ani plini în care executivul și aparatul tehnic al Consiliului Județean au demonstrat că se poate 

face performanță administrativă la Botoșani. Au fost doi ani în care am urnit proiecte înțepenite în care nu 

mai credea aproape nimeni, pe care le-am scos la licitație și le-am finalizat, așa cum este cazul Unității de 

Primiri Urgențe, sau am finalizat toate etapele procesului de licitație, inclusiv contestațiile în instanță și 

suntem acum pe finalul lucrărilor, așa cum este cazul Drumului Strategic, unde avem finalizate în acest 

moment două loturi, Lotul 1 și Lotul 3, iar pe Lotul 2 închidem în zilele următoare așternerea primului strat 

de asfalt pe întreaga distanță de 51 de kilometri. 

Așa cum am mai spus, ne bucurăm că acest succes al echipei Consiliului Județean Botoșani este 

foarte apreciat, că Drumul Strategic a devenit un exemplu de bune practici și pentru politicienii care ani de 

zile au pozat și pozează în specialiști în drumuri și care săptămânal încearcă să ne dea lecții și să se laude 

cu munca altora. Pentru ca, atunci când au putut face ceva pentru infrastructura rutieră a județului, când au 

avut pârghiile necesare, nu au făcut nimic, ba mai mult, au votat „împotrivă” în Parlament, împotriva 

bugetului care prevedea banii pentru realizarea Drumului Național 28B Botoșani – Târgu Frumos, doar 

pentru că așa le-a cerut partidul la nivel central, punând pe plan secund interesele celor care i-au votat și i-

au trimis în Parlament.  

Acum, pentru că dă bine, se laudă cu investiții de care s-au ocupat alții, trecând sub tăcere trecutul. 

Țin să subliniez și să întăresc acest lucru pentru că botoșănenii trebuie să-l cunoască. „Cu penele altuia te 

poți împodobi, dar nu poți zbura. Acest lucru nu-l prea știu oamenii, dar îl știu păsările.” L-am citat pe 

Lucian Blaga pentru că este lucrul de care ar trebui să țină cont toată lumea înainte de a se lăuda cu munca 

altora.  

În acești doi ani de zile s-au făcut și proiecte noi care vor intra în viitorul apropiat în execuție, așa 

cum sunt cele din domeniul sanitar, al infrastructurii rutiere sau educației.  

În acest context, închei prin a vă comunica o reușită a echipei Consiliului Județean Botoșani. Am 

promis modernizarea Școlii Speciale Sfântul Stelian și facem acest lucru. Chiar ieri am susținut, alături de 

doamna director Pătrașcu, în pre-CTE-ul Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, proiectul depus de 

Consiliul Județean la Compania Națională de Investiții, un proiect în valoare de 18,3 milioane de lei. deci 

vorbim despre aproximativ 4 milioane de euro, din care partea noastră de cofinanțare, a Consiliului 

Județean, este de aproximativ 200 mii lei. Am primit un aviz pozitiv, urmând ca, în cel mai scurt timp 
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posibil, Ministerul Lucrărilor Publice să ne cheme pentru ședința de CTE și apoi bineînțeles, aprobarea 

Ordinului de ministru și scoaterea acestui obiectiv de investiții la licitație. 

Vreau să mulțumesc tuturor celor care au înțeles să facem echipă și că doar muncind împreună în 

această direcție vom putea dezvolta județul Botoșani, ceea ce își doresc, în definitiv, și cei care ne-au trimis 

aici.  

Așadar, distinși colegi consilieri județeni, vă mulțumesc încă o dată pentru toată activitatea pe care 

am făcut-o împreună în executivul local.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 17 de puncte, din care 14 sunt proiecte 

de hotărâri, cu mențiunea că propun retragerea proiectului de la punctul 13.  

 

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. (31 voturi „pentru”) 

 

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

publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „Dispensar 

urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7. (Proiect nr. 196 din 

15.09.2022) 

Spațiul propus pentru închiriere aparține domeniului privat al Județului Botoșani și este în 

administrarea Consiliului Județean Botoșani. Propun scoaterea la licitație a spațiului prezentat în anexele 

nr. 1 și 2 la proiect, în care se regăsesc următoarele informații: datele de identificare, valoarea de inventar, 

destinația, durata închirierii și prețul minim de închiriere. Licitația se va organiza de către Consiliul 

Județean Botoșani, în conformitate cu prevederile Codului administrativ. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

Județului Botoșani și administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniul 

public al orașului Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram 

Iancu  nr. 2, Oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea 

Funciară nr. 53602 – Săveni. (Proiect nr. 197 din 16.09.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Local Săveni nr. 108/2022 s-a solicitat transmiterea a două terenuri în 

suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al 

orașului Săveni, fiind precizat faptul că preluarea acestora în proprietatea publică a orașului Săveni se face 

în interes public local, în scopul amenajării unui drum de acces de utilitate publică. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023-2029. (Proiect 

nr. 198 din 19.09.2022) 



3 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 236/25.11.2021, valabilitatea Programului de 

transport a fost prelungită până la data de 31.12.2023, prelungire realizată în baza art. 5 alin (5) din 

Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene privind serviciile 

publice de transport feroviar şi rutier de călători.  

Pentru stabilirea noului program de transport au fost transmise adrese către toate U.A.T.-urile din 

județ în vederea identificării și evaluării fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților 

locale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, Consiliul Județean Botoșani a realizat procesul de consultare publică. În data de 

25.08.2022 a avut loc o ședință de dezbatere publică a proiectului de hotărâre la care au fost invitați toți 

operatorii de transport public județean de persoane, părți ale actualelor contracte de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean. Pe parcursul procesului de consultare publică, precum și în urma 

dezbaterii publice, au fost recepționate propuneri și sugestii în scris. 

Așadar, în noul program de transport figurează 67 trasee structurate în 13 grupe. Au fost păstrate 

unele trasee existente, unele trasee au fost redefinite, s-au înființat trasee noi, unele au fost desființate 

deoarece nu mai corespundeau necesităților actuale, iar altele au fost eliminate din Programul județean de 

transport și transferate municipiilor și orașelor care și-au manifestat intenția de a înființa servicii de 

transport public local de persoane. 

Având în vedere considerentele expuse anterior, precum și necesitatea asigurării continuității 

serviciilor de transport public județean, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023-

2029. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a 

sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia 

adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în 

alt județ. (Proiect nr. 199 din 19.09.2022) 

Proiectul are în vedere stabilirea modalității de acordare a drepturilor prevăzute de legislația în 

vigoare pentru adoptatorii/familiile adoptatoare care au domiciliul pe raza teritorială a județului Botoșani 

și au participat la potrivirea practică cu un copil/copii având domiciliul în alt județ decât cel al 

adoptatorului/familiei adoptatoare, pe care l-au adoptat/i-au adoptat prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă.  

Modalitatea de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate 

de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil 

care are domiciliul în alt județ, precum și modelul de cerere pentru acordarea sumelor, sunt prezentate în 

anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

Dacă sunt discuții? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea Comunei Prăjeni a unui 

drept de trecere pentru utilități asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani, afectate 

de lucrări de reabilitare, întreținere și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente 

Stațiilor de pompare ape uzate – SPAU din intravilanul Comunei Prăjeni. (Proiect nr. 201 din 20.09.2022) 
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Primăria comunei Prăjeni a solicitat atribuirea în folosință a două suprafețele de teren de câte 3,0 

mp, aferente unor stații de pompare ape uzate ce fac parte din sistemul de utilități publice al Comunei 

Prăjeni. Sistemul de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Prăjeni este dispus în lungul drumului DJ 

282B, aflat în domeniul public al Județului Botoșani, iar stațiile de pompare ape uzate sunt amplasate în 

intravilanul comunei, în zona de siguranță a drumului județean, pe spațiul verde.  

Stațiile de pompare ape uzate vor fi puse la dispoziția Operatorului Regional APAVITAL SA Iași, 

în vederea exploatării și administrării în condițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și canalizare. 

Dacă sunt discuții? Nu avem.  

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. (Proiect nr. 202 din 

20.09.2022) 

Așadar, Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani a solicitat acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în AGA societății, în vederea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2022. 

Propunerea de rectificare este însoțită de Nota de fundamentare, inclusiv Lista de Dotări și Lista 

de Investiții din surse proprii 2022, cu Anexele de fundamentare aferente, Raportările semestriale și Decizia 

Consiliului de Administrație nr. 18/16.08.2022. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Bună ziua, stimați colegi! Referitor la rectificarea acestui buget de venituri și cheltuieli, în primul 

rând cred că ne-ar fi plăcut tuturor dacă ar fi fost mult mai clar. Adică în sensul matematic, am luat de acolo 

și am pus dincolo. Așa, ca să ne dăm seama, ar fi trebuit să comparăm ce a fost cu ce este, 50 de pagini 

prezente cu 50 de pagini trecute. Presupun că am avut răbdare cu toții și am făcut această comparație.  

În al doilea rând, este clar că nota de fundamentare este obișnuită, toți știm că au crescut costurile 

la absolut toate materialele necesare desfășurării activității și a celor de la Nova Apaserv. Am o singură 

întrebare, ca să nu vă răpesc foarte mult timp: vreau să știu dacă domnii de la Nova Apaserv au prevăzut și 

plata împrumutului la BERD, care va avea loc în noiembrie? Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamna director, vă rog. 

 

Doamna Daniela Jîtărașu: 

Bună ziua! Cu siguranță este trecută și o regăsiți în Anexa 4 la Lista de investiții, ultimele poziții, 

unde este prevăzută rambursarea creditului, având sursa de finanțare și cheltuiala evidențiate.  

 

Doamna Doina Federovici: 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 



5 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

102 din 28.04.2022. (Proiect nr. 203 din 20.09.2022) 

Prin urmare, Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești a solicitat modificarea statului de 

funcții motivat de promovarea examenului în gradul profesional superior celui deținut anterior de către doi 

salariați din instituție. În acest sens se impune transformarea fiecărui post în care aceștia sunt încadrați, 

într-unul de nivel imediat superior. În urma modificării statului de funcții, instituția se încadrează în 

cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de 

odihnă suplimentar  pentru personalul din cadrul Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu”, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani. 

(Proiect nr. 204 din 20.09.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,,Mihai 

Eminescu’’ a solicitat aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul contractual 

din cadrul acestei instituții publice de cultură, care lucrează în condițiile grele, periculoase sau vătămătoare.  

Conform prevederilor legale, salariații din unitățile bugetare care prestează munci grele, 

periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, au dreptul în 

fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată de maxim 10 zile lucrătoare. 

Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute, durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă 

se aprobă de consiliul județean, pentru salariații din unitățile subordonate. Documentele care prezintă 

factorii identificați pe categorii de personal și locuri de muncă sunt Buletinele de determinare prin 

expertizare a locurilor de muncă emise de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Vă voi ruga să-mi permiteți să fac un comentariu unic atât pentru 204 cât și pentru 207. Cu tot 

respectul pentru oamenii de cultură și cu toată considerația pentru munca pe care o depun, consider că 

cererile dumnealor probabil că sunt motivate de dorințe personale. Țin să atrag atenția că am creat un 

precedent, și nu mă refer la asistență socială, mă refer la muzeu. Pentru că la asistență socială într-adevăr 

sunt motive, așa cum spuneați, sunt eroi. Probabil că și oamenii de cultură sunt tot eroi pentru că răsfoiesc 

cărți și înghit praf. Ceea ce m-a supărat foarte tare și vă spun sincer, chiar m-a supărat, a fost motivația. 

Există, este necesar să fie o motivație, este clar că toată documentația respectivă este ad litteram, nimic de 

comentat, însă, să spunem că oamenii de cultură, din cele două instituții mai exact, trebuie să aibă zile de 

concediu suplimentare pentru că folosesc calculatoare, pentru că stau pe scaune, pentru că coatele domniilor 

lor se sprijină pe suprafețe dure, pentru că sunt fungi fiind vorba despre cărți, pentru că cei din altă categorie 

de personal, nu oamenii de cultură, tund iarba, mi se pare o jignire la adresa noastră, a tuturor și consider 

că aprobând aceste zile suplimentare pe baza acestor motivații, practic dezechilibrăm un sistem întreg. 

Pentru că, prin comparație, ce să spunem despre oamenii care lucrează la ghișee care într-adevăr au contact 

cu publicul 8-10 ore? Ce să spunem despre oamenii care lucrează în bănci la ghișee, ce să spunem despre 

profesori, ce să spunem despre polițiștii care lucrează la birouri și așa mai departe? Exemplele pot continua 

dar nu are rost.  

Prin urmare repet, motivațiile sunt atât de puerile și atât de jignitoare încât chiar dacă conform 

legii, conform dorinței sindicale, aceste 8, 7, 5 zile de concediu suplimentar care nici măcar nu au un impact 
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financiar foarte mare, ar trebui să le respingem doar din respect pentru cei care într-adevăr lucrează în 

condiții grele și i-am enumerat, nu mai repet. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc. Este, desigur, un punct de vedere. Doamnelor și domnilor consilieri județeni, la acest 

proiect aveți atașate pe lângă Raportul de specialitate, și buletinele de expertiză emise de Direcția de 

Sănătate Publică Botoșani, în baza unor buletine de analize efectuate și certificate de către cadre medicale 

specializate, acte medico-legale noi, ca și consilieri județeni, nu avem căderea să le punem la îndoială. De 

asemenea, în baza acestor acte noi nu facem nimic altceva decât să punem în aplicare prevederile legislației 

muncii în vigoare. Nu facem favoruri, ci acordăm un drept legal și cred că nu ar fi cazul să facem jocuri de 

imagine pe astfel de proiecte de hotărâre. 

Mai sunt alte intervenții? Vă rog. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Nu am vrut să intervin dar haideți că intervin pentru că ne jigniți puțin inteligența. Într-adevăr, 

există portița legală pentru a acorda aceste drepturi, cei de la muzeu le au, poate ei lucrează în situri 

arheologice și poate au periculozitate, dar având ei cred că este echitabil să aibă toată lumea. Dar, consider 

că ar trebui să consider că ar trebui să vină cu o motivație pertinentă, o motivație serioasă, pentru că altfel 

ducem în derâdere toată această muncă de bugetari. Acum deja discutăm despre toți. Și citez din expertiza 

făcută de cei de la DSP: „munca de birou suprasolicită de asemenea sistemul osteo-musculo-articular, prin 

efort static prelungit al anumitor grupe musculare, mai ales pentru că se stă în poziții vicioase.” Deci ei fac 

un efort static prelungit, da? „Poziția șezândă și prelungită, impusă de specificul activității...” și, atenție, 

aici explic cum țin mâna pe mouse, „mișcările repetitive de aducție sau flexie și pronație a mâinii și a 

pumnului sau mișcări de supinație și prosupinație, sprijinirea și presiunea la nivelul mâinilor pe planul dur 

(birou)”. 

Dacă dumneavoastră spuneți că ei au niște condiții grele că țin mâna pe mouse și stau pe scaun, 

îmi pare rău, dar poate înțelegem greșit realitatea. Mai mult decât atât, mai citez de aici ”cu privire la 

apariția afecțiunilor osteo-musculo-articulare legate de profesie sau profesionale se asociază și prezența 

unui microclimat nefavorabil în timpul deplasărilor și activităților de teren”. Cu alte cuvinte ar trebui să nu 

mai ieșim din casă. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Domnule consilier județean, vreau să vă întreb doar atât: ați contestat aceste buletine medico-

legale? 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Nu. Eu vă spun motivația care stă în spatele acestei hotărâri. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu. Atunci cred că este cazul să punem punct acestei discuții. Cred că am fost extrem de explicită 

pe acest subiect, în consecință supun la vot proiectul de hotărâre. 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Da. Vă mulțumesc pentru că mi-ați închis gura. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici:  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 11 voturi „împotrivă”) 
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Nu aș vrea să vă întreb de câte ori ați trecut pragul acestor două instituții de cultură în acest an, 

domnilor consilieri județeni. Mulțumesc. Trecem mai departe. 

 

Doamna Agnes Holca: 

Doamna președinte, vă rog frumos. Nu știu din ce motive astăzi am început ședința cu niște jigniri 

subliminale. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu sunt jigniri.  

 

Doamna Agnes Holca: 

Eu le consider jigniri subliminale. Eu consider de asemenea, că sunt suntem colegi și nu facem 

campanie electorală, nici concurs pentru nu știu ce post. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Nu face nimeni campanie electorală. Eu am făcut o remarcă. De câte ori ați trecut pragul acestor 

instituții de cultură în acest an. Atât. Am întrebat. Este dreptul meu să întreb, așa cum dumneavoastră 

interpelați. Mi se pare firesc.  

 

Doamna Agnes Holca: 

Și este dreptul meu să vă răspund. Să știți că sunt un om de cultură, să știți că mă duc la evenimente 

culturale, să știți că mai și citesc. Între altele, Lucian Blaga este un poet care îmi place foarte mult, așa încât 

vă invit și vă rog foarte mult, haideți să trecem la un dialog constructiv și să lăsăm săgețile pentru campania 

electorală. Vă  mulțumesc. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Dumneavoastră ați început cu aceste săgeți. Eu am făcut doar niște constatări conforme cu 

realitatea zilelor pe care le trăim și a legislației în vigoare. 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind ajustarea, cu indicele prețurilor de 

consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada februarie-august 2022, 

a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare 

Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 

11/2022 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. 205 din 21.09.2022) 

Așadar, operatorul depozitului de deșeuri a solicitat aprobarea ajustării tarifelor aferente 

Contractului de delegare a gestiunii cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de 

Statistică pentru perioada februarie – august 2022, indice care este de 109,31%. 

Toate actele necesare sunt în spatele acestui proiect de hotărâre, le-ați avut la comisii.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav 

în vederea transformării în Centru Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani”. (Proiect 

nr. 206 din 21.09.2022) 
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Prezentul proiect urmărește valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii 

turistice în zonă, protejarea mediului natural, iar implementarea acestuia va avea un impact direct în 

dezvoltarea economică și culturală a județului Botoșani. Scopul este creșterea numărului de turiști și 

sprijinirea micilor meșteșugari și artiști populari, prin oferirea de spații destinate creării artei și prezervării 

tradițiilor precum și pentru promovarea acestora. 

Clădirea Casa Goilav este amplasată în municipiul Botoșani, strada Victoriei 11B și face parte 

dintr-un ansamblu de 4 corpuri, datate din mijlocul secolului XIX și care se regăsesc în lista Monumentelor 

istorice. Terenul și clădirea fac parte din domeniul public al Județului Botoșani, iar în prezent, în construcția 

existentă se află sediul Sindicatului Pensionarilor din Botoșani. 

În baza concluziilor Expertizei Tehnice și a Studiului istoric și arhitectural, a fost întocmită 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, rezultând o valoare de investiție de 19.521.693 lei, 

inclusiv TVA.  Toate celelalte date sunt cuprinse în proiectul de hotărâre.  

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de 

odihnă suplimentar  pentru personalul din cadrul Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, 

instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 

207 din 22.09.2022) 

Proiectul supus dezbaterii are același obiect de activitate ca și proiectul anterior.  

Dacă sunt dezbateri?  

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (20 voturi „pentru”; 11 voturi „împotrivă”) 

 

Punctul 12 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, efectuarea de 

virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de 

investiții, aprobat pe anul 2022. (Proiect nr. 208 din 23.09.2022) 

Așadar, propun rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 1.509,00 mii lei, al bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 274,00 mii lei, 

atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele 

bugetului propriu județean și de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022. 

Modificările propuse au fost solicitate de unele instituții subordonate și de către unele 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate și au fost prezentate detaliat în anexele și documentația 

care însoțește proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Retras  

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul 

Botoşani. (Proiect nr. 200 din 20.09.2022) 

https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H159_20220727.pdf
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Propuneri pentru înlocuirea domnului Cornilă Sorin care făcea parte din această comisie? Înțeleg că 

este propusă doamna Holca Agnes-Mihaela.  

Vă întreb dacă la acest proiect sunt dezbateri?  

Dacă nu, fiind vorba de desemnarea unui reprezentant al consiliului județean, votul va fi secret. În 

vederea exercitării votului secret se impune desemnarea unei Comisii de numărare a voturilor, compusă din 

trei membri.  

Vă rog să faceți propuneri. 

 

Domnul Dorin Birta: 

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

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, altă propunere? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Doamna Marocico. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Doamna Marocico Floarea. Și? 

 

Domnul Gabriel Alecsandru: 

Din partea grupului PNL, având în vedere că domnul Viorel Iliuță lipsește, mă voi autopropune. 

 

Doamna Doina Federovici: 

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. (31 voturi „pentru”) 

 

Procedura de vot este următoarea: fiecare membru al consiliului județean va primi câte 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, 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, stimați consilieri județeni! Începe procedura de vot. 

Votează doamna președinte Federovici Doina-Elena. 

Îl invităm pe domnul vicepreședinte Birta Dorin. 

Îl așteptăm pe domnul vicepreședinte Dăscălescu Corneliu-Bogdan. 

O invităm pe doamna consilier județean Abăcioaei Rodica. 

Este așteptat să preia buletinul de vot domnul consilier județean Alecsandru Gabriel-Augustin. 

O invităm să preia buletinul de vot pe pe doamna consilier județean Andrei Cristina-Andreea. 

Urmează doamna consilier județean Andrei Cristina Andreea. 

Este invitată pentru a prelua buletinul de vot doamna consilier județean Aramă Daniela. 

Domnul consilier județean Aroșoaie Lucian – Dinu, vă așteptăm. 

O invităm pe doamna consilier județean Breșug Cristina. 

Se apropie de urnă și domnul consilier județean domnul Deleanu Constantin Dan. 
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Urmează domnul consilier județean Galan Gabriel. 

Se pregătește domnul consilier județean Gavrilaș Doru Costel. 

Este invitat domnul consilier județean Gireadă Ionuț.  

O așteptăm pe doamna consilier județean Guraliuc Elena-Ramona. 

Votează doamna consilier județean Hrimiuc Galia. 

Urmată de domnul consilier județean Hrimiuc Liviu.  

Preia buletinul de vot doamna consilier județean Hrițcu-Lafontain Mihaela.  

Domnul consilier județean Iliuță Viorel. Este absent. 

O invităm pe doamna consilier județean Jurgiu Mioara Paula.  

Domnul consilier județean Radu Malancea este absent. 

Îl așteptăm la cabina de vot pe domnul consilier județean Manolache Ciprian.  

Urmează subsemnatul, Marian Sergiu. 

Votează doamna consilier județean Marocico Floarea. 

Urmeată domnul consilier județean Nazare Gheorghe. 

Urmează domnul consilier județean Nichiteanu Tiberiu-Leonard.  

Îl invităm la cabina de vot pe domnul consilier județean Olaru Cătălin-Cristian. 

Domnul consilier județean Pătrăuceanu Constantin Neculai. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Pintilei-Grosu Cristian. 

O așteptăm să preia buletinul de vot pe doamna consilier județean Saucă Mariana-Mirela. 

Îl invităm pe domnul consilier județean Țîmpău Andron. 

Urmează doamna consilier județean Vaipan Raluca.  

Urmată de domnul consilier județean Vrajotis Lazăr-Claudiu.  

 

Stimați consilieri județeni, procedura de vot a luat sfârșit. Urmează numărarea voturilor.  

 

Doamna președinte, numărarea buletinelor de vot terminată.  

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

- număr de voturi exprimate: 31 

- număr de voturi valabil exprimate: 31 

- număr de voturi anulate: 0 

- număr de voturi „pentru”: 31 

- voturi „împotrivă”: 0 

Drept pentru care doamna consilier județean Holcă Agnes Mihaela a primit numărul de voturi. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos! 

Supun la vot proiectul de la punctul 14, cu excepția art. 1, pentru care s-a votat secret. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi:  

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 

12 septembrie 2022. 

Aveți obiecții cu privire la cele înscrise în procesul verbal? Nu avem. 

Supun la vot procesul-verbal.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (31 voturi „pentru”) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Interpelări. 
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Sunt interpelări? Nu avem. 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Diverse.  

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, în final aș vrea să vă adresez o invitație la cea de a 

doua seară a Festivalului Național de Folclor „Ioan Cobâlă”, organizat de Orchestra Populară Rapsozii 

Botoșanilor. Haideți să ne bucurăm de folclorul nostru drag și haideți să demonstrăm că știm să ne 

respectăm valorile chiar dacă, din păcate, nu mai sunt printre noi. Aseară a fost o seară extrem de frumoasă 

și le mulțumim artiștilor de la Doina Gorjului! Am avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului 

Județean Gorj și a aprobat deplasarea artiștilor de acolo către Botoșani, în această seară îi avem pe artiștii 

de la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” și trebuie să fim alături și de artiștii noștri și de cei care ne trec 

pragul județului. 

Mulțumindu-vă pentru participarea la ședința de astăzi și anunțându-vă dinainte că vom avea o 

ședință extraordinară probabil până în data de 10 – 12 octombrie, să ne urăm un weekend frumos! 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia MARIAN 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

         Marilena MIRON 

 


