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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 31.03.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, convocată 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 79 din 30.03.2022 

 

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, suntem astăzi prezenţi 20 colegi. Lipsesc 13 consilieri 

județeni. (dna Rodica Abăcioaei, dna Daniela Aramă, dl Lucian-Dinu Aroșoaie, dna Elena-Ramona 

Guraliuc, dna Galia Hrimiuc, dl Liviu Hrimiuc, dna Mihaela Hrițcu-Lafontain, dl Radu Malancea, dl 

Gheorghe Nazare, dl Tiberiu-Leonard Nichiteanu, dl Cristian Pintilei-Grosu, dna Raluca Vaipan și dl 

Lazăr-Claudiu Vrajotis) 

Avem cvorumul de ședință pentru a lua hotărârile necesare. 

Participă la şedinţa noastră de astăzi domnul secretar general al județului și bineînțeles, domnii și 

doamenle directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de cinci proiecte de hotărâri. Urgența 

convocării ședinței este dată de faptul că, începând cu data de 1 aprilie, se depun proiectele ce urmează a 

fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Pentru toate proiectele înscrise pe ordinea de zi avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. 

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi?  

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. (20 voturi ”pentru”) 

 

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

Implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. (Proiect nr. 80 din 

30.03.2022) 

Consiliul Județean Botoșani va solicita decontarea, prin accesarea Fondului de Solidaritate al 

Uniunii Europene, a unor materiale de protecție achiziționate de Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” 

Botoșani în perioada de pandemie cauzată de COVID-19, în valoare de 1,66 milioane de lei, adică 

echivalentul a aproximativ 350 mii euro. 

Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 13.926.870 Euro pentru România, iar 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Implementare a 

acestui program, i s-a alocat suma de 5.041.260 euro. Această sumă se repartizează, în mod egal, pe cele 8 

regiuni de dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50 euro/regiune de dezvoltare.  

Dacă sunt dezbateri la acest punct? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
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Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare energetică moderată a clădirii  Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean 

de Urgență Mavromati Botoșani”. (Proiect nr. 81 din 30.03.2022) 

Consiliul Judeţean Botoşani intenționează depunerea, în parteneriat cu Spitalul Județean de 

Urgență „Mavromati”, a proiectului cu titlul menționat anterior. Apelul de proiecte este structurat în două 

runde de atragere de fonduri, prima rundă fiind de tip necompetitiv, iar data și ora de începere a depunerii 

de proiecte este 1 aprilie 2022, ora 10.00, funcționând pe principiul „primul venit, primul servit”. 

Prin proiect se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței 

energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și 

inteligente. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 21.662.502,81 lei fără TVA. Deci vorbim 

despre aproximativ 4,5 milioane de euro și dacă ar fi să raportăm și valoarea împreună cu TVA, vorbim 

despre o valoare totală a proiectului de peste 26 milioane de lei, adică 5,2 milioane de euro. 

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. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Actualizarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani și transpunerea în format GIS” și a cheltuielilor 

legate de proiect. (Proiect nr. 82 din 30.03.2022) 

Consiliul Judeţean Botoşani intenționează depunerea acestui proiect în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 – 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

Dat fiind faptul că, la începutul anului 2023 se încheie termenul de valabilitate al Planului de 

Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani, este necesară elaborarea unei noi documentații de planificare 

teritorială la nivelul județului care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice locale și inițiativele de 

dezvoltare ale mediului de afaceri și a comunităţilor locale. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) va include o bază de date geospaţială realizată 

în format GIS, pe straturi tematice, în sistem de proiecţie stereografică 1970. 

Valoarea proiectului pregătit pentru a fi depus în cadrul finanțărilor PNRR este 1,4 milioane de 

lei, adică aproximativ 300 de mii de euro. 

Dacă sunt discuții pe acest proiect? 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. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare integrată prin consolidare seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP 

Botoșani”. (Proiect nr. 83 din 30.03.2022) 

Prin urmare, se intenționează depunerea proiectului cu titlul: „Renovare integrată prin consolidare 

seismică și renovare energetică moderată a sediului SPCEP Botoșani”, în cadrul Planului Național de 
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Redresare și Reziliență (PNRR), în parteneriat cu Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Județului Botoșani. 

Prin acest proiect se vor realiza lucrări de renovare integrată prin consolidare seismică și renovare 

energetică moderată a acestui sediu. Valoarea total eligibilă a proiectului este în cuantum de 3.345.565,37 

de lei fără TVA, adică aproximativ 4 milioane de lei cu tot cu TVA. În euro, suma eligibilă este de 

aproximativ 800 de mii de euro. 

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. (20 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. 84 din 30.03.2022) 

Prin urmare, Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani a solicitat rectificarea bugetului 

instituției cu suma de 40,00 mii lei și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții 

aprobate pentru anul 2022. Modificările vizează asigurarea sumelor necesare pentru efectuarea auditului 

energetic la corpul H al Spitalului „Mavromati”, în care se află blocul alimentar și spălătoria, în vederea 

reabilitării acestuia prin atragerea de fonduri europene.  

De asemenea, Direcția Servicii Publice din cadrul Consiliului Județean Botoșani a solicitat 

modificarea denumirii obiectivului de investiții „Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea 

soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean, pentru întocmirea 

Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului 

Botoșani”, cu încadrarea în valoarea aprobată pentru anul 2022.  

În acest sens, propun rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în 

Programul obiectivelor de investiții pe anul 2022, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Eu am o întrebare. Am văzut că se renunță la niște achiziții care au fost propuse probabil anul 

trecut la final sau anul acesta la început și se propun altele în loc. Cele la care se renunță se vor mai găsi 

într-o listă viitoare? 

 

Doamna Doina Federovici: 

Categoric. Răspundeți dumneavoastră, doamna manager? Vă rog. 

 

Doamna Doina Caba: 

Toate investițiile la care s-a renunțat acum vor reveni la rectificarea bugetului pentru că Spitalul 

Județean așteaptă rambursare din fonduri europene. Am analizat riscurile și oportunitățile, am schimbat 

lista de investiții astăzi, dar până la sfârșitul anului nu vom renunța la nici una din investiții. Este posibil să 

mai avem și altele. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Consiliul Județean, alături de Spitalul Județean „Mavromati” a semnat rambursarea sumelor prin 

POIM și atunci vorbim pe de o parte despre a recupera cheltuielile și pe de altă parte aproximativ jumătate 
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din sumă se va regăsi în echipamente medicale și tot ceea ce cuprinde lista de investiții care a fost depusă 

la vremea respectivă la Ministerul Fondurilor Europene.  

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

Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (20 voturi „pentru”) 

 

Distinși colegi, vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut un efort să participați astăzi la ședință, 

pentru că a fost o convocare chiar din scurt, dare este extrem de important să ne încadrăm și să urcăm în 

aplicație mâine dimineață la prima oră aceste proiecte. În altă ordine de idei, vom mai avea și altă ședință, 

tot așa din scurt, în perioada următoare pentru că sincer vă spun, colegii noștri din aparatul de specialitate, 

domnii și doamnele directori, au făcut un efort foarte mare zilele acestea să pună în operă aceste proiecte, 

pentru că au apărut destul de târziu ghidurile de la minister. În momentul în care ajunge ghidul, noi imediat 

vedem ce putem face și cum putem aplica, astfel încât să nu pierdem nici un euro, să-i spun așa, din aceste 

finanțări. De aceea este posibil ca în următoarele 2 săptămâni să vă mai convocăm la o ședință 

extraordinară. 

Mulțumesc tuturor! Doamne ajută! 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 

 


