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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 31.10.2022, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 254 din 25.10.2022 

 

 

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 totalul de membri ai Consiliului Județean sunt prezenți astăzi 31 de colegi. Lipsesc 2 consilieri 

județeni. (dl Radu Malancea și dl Dan Constantin Deleanu)  

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

doamnele  directori ai aparatului de specialitate al Consiliului Județean și domnii și doamnele ai unităților 

subordonate Consiliului Județean, care fac obiectul hotărârilor de astăzi. Mulțumim încă o dată și 

reprezentanților presei.  

 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde 22 de puncte, din care 19 sunt proiecte de hotărâri. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect, respectiv: Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean pentru obiectivul de investiții 

,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, 

Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43” (Proiect nr. 236 din 27.10.2022). 

 

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?  

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. (31 voturi „pentru”) 

 

Domnul Dan Constantin Deleanu intră în sala de ședință. (32 consilieri județeni prezenți) 

 

Primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean 

a bunului teren intravilan în suprafață de 30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani. (Proiect 

nr. 217 din 19.10.2022). 

Consiliul Județean a solicitat prin Hotărârea nr. 210/13.10.2022, trecerea din domeniul public al 

Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani a unui teren intravilan în suprafață de 30.000 mp, 

iar prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bucecea nr.113/14.10.2022 s-a aprobat trecerea menționată. 

Potrivit Codului administrativ, declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public județean sau local se 

face prin hotărâre a consiliului județean sau a consiliului local care a solicitat trecerea. Terenul este necesar 

pentru accesarea unei finanțări din fonduri europene în vederea realizării, pe baza fondurilor disponibile pe 

axele de finanțare privind energia verde, a unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de până la 3 Megawați, 

cu instalațiile conexe ale acestuia. Terenul se află în proximitatea stației de transformare de 110 kilovolți, 

asigurând soluția optima de obținere a avizului tehnic de racordare. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către ADI 

„AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean (Proiect nr. 218 din 19.10.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 161/2019 a fost aprobată darea în folosință gratuită 

a acestui spațiu ADI „AQUA” Botoșani, pentru o perioadă de 3 ani, perioadă care expiră în data de 

20.11.2022. Prin prezentul proiect propun darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a 

spațiului cu o suprafață totală de 123,36 mp, inclus în imobilul situat în municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă 

nr. 2, având ca destinație birouri pentru desfășurarea activităților specifice asociației. 

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. (31 voturi „pentru”; 1 neparticipare – dl Dan Deleanu) 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către ADI 

„Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, 

aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani. 

(Proiect nr. 219 din 19.10.2022) 

În mod similar, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 164/2019 a fost aprobată darea în 

folosință gratuită a unui spațiu ADI „Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” Botoșani, pentru o 

perioadă de 3 ani, perioadă care expiră în data de 20.11.2022. Propun darea în folosință gratuită, pentru o 

perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului cu o suprafață totală de 76,11 mp inclus în imobilul situat în municipiul 

Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, având ca destinație birouri pentru desfășurarea activităților specifice 

asociației. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către ADI 

„ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al 

Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 220 din 19.10.2022) 

Spațiul în cauză a fost dat în folosință gratuită ADI „ECOPROCES” Botoșani, tot pentru o perioadă 

de 3 ani, perioadă care expiră în data de 20.11.2022. Și în acest caz, propun darea în folosință gratuită, tot 

pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului cu o suprafață totală de 113,54 mp inclus în imobilul situat în 

municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, având aceeași destinație de birouri pentru desfășurarea activităților 

specifice asociației. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

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

venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 

– 30.09.2022. (Proiect nr. 221 din 19.10.2022) 
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Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice locale, 

supun atenției dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe primele nouă 

luni ale anului, pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare. Din 

analiza contului de execuție al bugetului la 30 septembrie, rezultă că veniturile au fost încasate în proporție 

de 100,18%, din care la Secțiunea de Funcționare 105,99% și la Secțiunea de Dezvoltare 96,15%, iar plățile 

au fost efectuate în procent de 77,95%, din care pentru Secțiunea de Funcționare 84,24% și pentru Secțiunea 

de Dezvoltare 73,57%.  

Dincolo de această oglindă a execuției bugetare pe primele nouă luni, cea mai bună din istoria 

Consiliului Județean Botoșani, pentru care vreau să-i felicit pe toți cei implicați și se cade să subliniez că, de 

la începutul anului, doar pe Secțiunea de Dezvoltare, care reprezintă investițiile, am atras în județ peste 50 

de milioane de euro, din care 33 de milioane de euro sunt bani europeni. Am promis că vom face mai mult 

decât anul trecut și iată că împreună  am reușit. Avem un volum ridicat și al plăților făcute în contul de 

dezvoltare, peste 40 de milioane de euro. Aceste plăți se văd în investițiile din infrastructura rutieră, cea 

sanitară, culturală și socială. Vom continua să atragem fonduri pentru județ și vom aplica pe toate axele în 

care suntem eligibili. Chiar în ședința de astăzi vom aproba mai multe proiecte pe care le vom depune la 

finanțare pe fonduri europene în perioada imediat următoare. 

Dacă sunt dezbateri? Vă rog, domnule Iliuță. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Aș vrea să fac o observație, sau vreo două. Observații 

care sunt legate de, să spunem așa, modul cum se desfășoară investițiile. Este adevărat, dacă ar fi să ne 

raportăm la predecesorii actualei administrații, oricare ar fi fost ei, ca să subliniez și chestiunea aceasta, 

bineînțeles că realizările din această perioadă sunt clare și semnificativ mai bune. Însă, din păcate, noi ne 

raportăm strict la prevederile bugetare. La începutul anului, sau la sfârșitul anului trecut mai bine spus, am 

votat un proiect privind bugetul acestui an, iar pe secțiunea de dezvoltare, deși procentele sunt semnificative, 

cum spunea și doamna președinte, din păcate suntem încă la distanță oarecare de prevederile bugetare. Dacă 

mă uit la secțiunea de dezvoltare a județului, cred că avem întârziere de două luni, mergând pe o medie a 

unor cheltuieli lunare care ar trebui făcute undeva la 28,5 milioane de lei, sau 28.500 mii lei, așa cum se 

discută în termeni bugetari, în termenii acestui proiect de hotărâre. Având totuși un excedent de 58 de 

milioane de lei, un excedent semnificativ pe partea de dezvoltare. 

Același lucru se regăsește și la bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral de la bugetul 

de stat, unde să spunem că ar mai fi niște cauze care justifică un procent slab de realizare a investițiilor, 

respectiv acela al veniturilor, care are cumva niște justificări. Dar pe secțiunea de dezvoltare, în ciuda faptului 

că am făcut mult, se putea face mai mult. Repet, discut despre raportul sau de raportarea la prevederile 

bugetare. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc domnului consilier Iliuță! Vă rog să-mi permiteți să mai fac câteva considerații. 

Doamnelor și domnilor colegi. Nu suntem perfecți și probabil că erau lucruri pe care puteam să le 

facem mai bine, dar dincolo de orice declarație politică trebuie să subliniem realitatea, iar botoșănenii o simt 

deja pe pielea lor. Sunt multe investiții la care în campania electorală le puneați cruce și care acum s-au 

finalizat sau urmează a fi finalizate. Vorbesc de Unitatea de Primiri Urgențe, de Drumul Mănăstirilor, de 

Drumul Strategic și de celelalte investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală II. Sunt, categoric, 

fapte pe care doar cei rău intenționați nu le văd.  

Spun răspicat da, avem o execuție bugetară foarte bună, capitol la care stăm mult mai bine decât 

județe mult mai dezvoltate decât al nostru. În timp ce noi ne apropiem de un grad de execuție bugetară de 

75% pe Capitolul Dezvoltare, în celelalte județe acest indicator rar depășește 50%. Am atras în județ 246 de 

milioane de lei, în condițiile în care Consiliul Județean Cluj, unul dintre cele mai performante județe din țară, 

a atras, în aceeași perioadă, 205 milioane de lei. Am făcut plăți de 189 de milioane de lei, iar acestea, așa 
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cum spuneam și în urmă cu trei luni, când s-a discutat despre execuția Contului de Dezvoltare la șase luni, 

depinde și de depunerea situațiilor de plată de către constructori și de virarea sumelor din fondurile europene 

de către autoritățile de management.  

Deci, în primele nouă luni ale anului am făcut investiții în județ de 189 de milioane de lei. Spre 

comparație, județele vecine din Moldova, au la acest capitol cheltuieli de 88 de milioane de lei, spre exemplu 

Suceava. 110 milioane Iașul, 136 milioane de lei Neamțul, 105 Bacău. Putem face comparație și cu județe 

din alte regiuni ale țării. De exemplu, Timiș a avut cheltuieli de dezvoltare de 108 milioane de lei, Aradul de 

64 milioane lei, Sibiu de 120 de milioane, Brașovul 95,7 milioane lei, iar Constanța de 92,5 milioane lei.  

E drept că cea mai mare parte a cheltuielilor de dezvoltare vin din Drumul Strategic, dar nu trebuie 

să uitați că, la preluarea mandatului, puțini mai credeau în realizarea acestei investiții. Mai mult, Drumul 

Strategic de la Botoșani este una dintre puținele axe rutiere finanțate prin POR pe care se lucrează, iar Agenția 

de Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra-Neamț îl consideră un exemplu de bune practici. 

Nu în ultimul rând, aș vrea să observați că în cei doi ani de mandat, în ciuda exploziei prețurilor, 

am reușit să menținem cheltuielile de funcționare la același nivel. Facem în continuare eforturi uriașe pentru 

că punem dezvoltarea județului nostru pe primul loc, pentru că avem în acest an vârfuri de plată pe proiectele 

pe care le derulăm și nu dorim să ne blocăm. 

Acum, dumneavoastră aveți toate datele și puteți să trageți concluziile potrivite și să votați în 

cunoștință de cauză acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! 

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat. (21 voturi „pentru”; 11 „abțineri”) 

 

Mulțumesc încă o dată tuturor echipelor de proiect, care au pus umărul în fiecare zi și în fiecare 

secundă, pentru ca aceste proiecte să fie duse mai departe, mulțumesc în mod deosebit doamnei director 

Magda Didii, directorul Direcției de Buget a Consiliului Județean, care a știut cu foarte multă măiestrie să 

așeze aceste cifre și să avem un cont de execuție așa cum l-am prezentat! Felicitări echipei Consiliului 

Județean încă o dată! 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 55.000 lei din 

bugetul propriu județean pentru 2022, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru 

comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”. (Proiect nr. 222 din 21.10.2022) 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.180/02.09.2022 a fost aprobată contribuția de 2% 

din valoarea eligibilă a proiectului „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani”, în valoare de 4.895,80 lei. Decontarea cheltuielilor aferente 

proiectului se realizează prin intermediul cererilor de rambursare. Pentru a beneficia de mecanismul 

decontării cererilor de rambursare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și 

plătite de beneficiar înainte de solicitarea rambursării. Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, 

se solicită asigurarea sumei de 55.000 lei pentru exercițiul bugetar 2022, pentru plata cheltuielilor eligibile 

a proiectului. Suma se va recupera din fonduri nerambursabile, prin intermediul cererilor de rambursare, 

rămânând la dispoziția Consiliului Județean. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 7 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 aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la Județul 
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Botoșani către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de sistem public de 

alimentare cu apă. (Proiect nr. 223 din 21.10.2022) 

În scopul asigurării accesibilității comunității locale la servicii de alimentare cu apă și de canalizare 

au fost inventariate investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizate de către unitățile administrativ-

teritoriale din județ prin implementarea programelor de finanțare nerambursabilă. Și aici pot să vă dau două 

exemple: comuna Hlipiceni, comuna George Enescu și alte localități, care nu au fost preluate în operare de 

către Operatorul regional. Potrivit Analizei Instituționale și a prevederilor legislației specifice în vigoare, 

noile sisteme de alimentare cu apă și de canalizare trebuie gestionate de către operatorul regional, NOVA 

APASERV, prin delegarea gestiunii. Pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare prin atribuire directă, în conformitate cu prevederile legale, unitățile administrativ-teritoriale 

trebuie să aibă calitatea de membru al ADI „AQUA Botoșani” și să dețină calitatea de acționar al operatorului 

regional. Dobândirea calității de acționar la NOVA APASERV, de către unitățile administrativ-teritoriale 

membre asociate în ADI „AQUA”, se face prin subscripție publică în cazul emisiunii de noi acțiuni, prin 

transfer de acțiuni prin cesiune ori altă modalitate prevăzută de actul constitutiv.  

În aceste condiții, se propune transferul prin cesiune de acțiuni de către Județul Botoșani a unui 

pachet de acțiuni cuprinzând 100 de acțiuni cu valoare nominală de 20 lei/acțiune, valoare totală de 2.000 de 

lei, către unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani. Practic, nu se va modifica valoarea capitalului 

social, ci numai structura acționariatului, prin diminuarea capitalului subscris și a numărului de acțiuni în 

dreptul Județului Botoșani, respectiv majorarea în dreptul celorlalți acționari (în baza dreptului de 

preempțiune) și/sau extinderea numărului de acționari cu noi acționari din rândul unităților administrativ-

teritoriale din județ. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea 

capacității instituționale a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii 

infecțiilor nosocomiale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială- Județul Botoșani și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. (Proiect 

nr. 224 din 25.10.2022) 

Județul Botoșani intenționează depunerea proiectului pentru obținerea unei finanțări de 4 milioane 

de euro în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în vederea prevenirii infecțiilor 

nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”. Prin proiect se propune îmbunătățirea accesului 

populației la servicii medicale de calitate și la standarde europene, prin achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, precum și pentru prevenirea și limitarea fenomenului de 

rezistență la antimicrobiene și a infecțiilor asociate asistenței medicale, la Spitalul Județean. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 19.979.535,94 lei, inclusiv TVA. Sumele 

reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării se vor asigura din bugetul Județului 

Botoșani.  

Dacă sunt dezbateri? Vă rog. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

În primul rând vreau să salut acest proiect, este un proiect care mie mi se pare foarte important, care 

poate să rezolve o problemă cu care sistemul medical românesc se confruntă de multă vreme. Dacă la 

Botoșani rata infecțiilor nosocomiale, am văzut în proiectul de hotărâre, este 1,86%, peste media națională, 

la nivel european este undeva la 7%. Asta înseamnă că probabil managerii din sistemul medical românesc 

suferă de lipsa de raportare corectă, sau subestimează impactul acestor infecții nosocomiale. Am citit puțin 

din literatura de specialitate că infecțiile acestea, în România, ucid cam 5 oameni pe zi. De aceea mie mi se 
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pare foarte important să fim de acord cu acest proiect și să-l votăm dar, rugămintea la doamna manager este 

să analizeze cu foarte mare atenție, mai ales că din câte știu eu, dacă nu s-o fi schimbat între timp, are un 

manager medical care este de specialitate, să verifice cu atenție dacă într-adevăr aceasta este rata reală a 

infecțiilor nosocomiale. Pentru că eu personal mă îndoiesc. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” nu își permite 

să pună pe masa noastră date sau cifre care nu sunt în concordanță cu documentele din spital. Așadar, este 

un proiect extrem de important, sperăm să îl implementăm cu succes. Mai sunt alte intervenții? Nu avem.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Județul Botoșani și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, 

precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul 

campaniei „Un cămin sigur pentru copilul tău”. (Proiect nr. 225 din 25.10.2022) 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea și promovarea intereselor 

comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. Prin Hotărârea 15/27.01.2022 

a fost însușit Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022, care 

cuprinde principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani a propus Consiliului 

Județean încheierea unui protocol de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor casnice în care sunt 

implicați copiii.  În acest sens, propun alocarea sumei de 25.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Botoșani, în vederea finanțării achiziției unor materiale de susținere a activităților preventive în 

cadrul campaniei „Un cămin sigur pentru copilul tău”. 

Înainte de a trece la dezbateri am să-i dau cuvântul doamnei consilier județean Cristina Breșug, 

președintele ATOP, pentru a face o scurtă prezentare, timp în care vă vor fi prezentate și materialele realizate 

în acest an de partenerii pe care i-a avut Autoritatea în proiectele pe care le-a derulat. Vă rog, doamna 

consilier. 

 

Doamna Cristina Breșug: 

Bună ziua! Stimați colegi, este imperios necesar ca instituțiile care veghează la siguranța populației 

să beneficieze de sprijinul nostru ca autoritate județeană. Este nevoie de suport logistic și financiar pentru a 

susține eforturile pe care le depun acești profesioniști, iar prevenția este unul dintre cele mai bune 

instrumente pe care le putem folosi pentru a diminua situațiile de urgență care se pot transforma în adevărate 

tragedii. Un exemplu este campania de informare și responsabilizare a adulților „Un cămin sigur pentru 

copilul tău”, unică la nivel național și inițiată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al 

județului Botoșani, ca urmare a numărului mare de minori care au fost victime ale accidentelor casnice.  

În 2017 circa 1500 de copii botoșăneni au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu substanțe toxice, 

s-au opărit, au înghițit corpi străini ori au suferit diferite traumatisme. Cei mai expuși sunt copiii sub 5 ani, 

care petrec o mare parte a timpului în interiorul casei. Tragic este că un număr mare dintre ei își pierd viața 

în urma acestor evenimente nedorite. Fiind o campanie de informare, conștientizare și responsabilizare a 

adulților, toate sfaturile pompierilor au fost cuprinse într-o broșură realizată sub forma unei case, ce conține 

10 sfaturi utile pentru părinți, data de 10 fiind declarată și ziua campaniei. Am trimis broșura în sală să vă 

uitați peste ea. Mascota campaniei, pompierul Sam, a fost confecționată cu sprijinul Teatrului pentru Copii 

și Tineret „Vasilache”, iar traseele tehnico-aplicative au fost realizate cu sprijinul altor sponsori.  

ATOP a contribuit până acum la realizarea spot-urilor video și a unui rollup. Cu aceste materiale, 

în fiecare lună, pe data de 10, ISU organizează acțiuni de informare și educare a adulților din județ, cărora li 
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se explică pericolele concrete la care sunt expuși copiii din cauza neglijenței, dar și măsurile ce trebuie luate 

pentru a fi evitate astfel de accidente. La acțiunile de informare și educare preventivă au participat până acum 

peste 15.000 de adulți și copii. Diseminarea informațiilor s-a făcut prin intermediul a zeci de informări 

postate pe rețelele de socializare, zeci de comunicate de presă, conferințe de presă, emisiuni radio și tv, dar 

și prin articole publicate în reviste de specialitate.  

O confirmare că această campanie are rezultate o arată statistica. Din iunie 2017 și până în 2021 

numărul copiilor care au ajuns la spital, în urma accidentelor casnice, a scăzut la 391 de cazuri. Continuarea 

acestei campanii și mai ales abordarea sa și din alte perspective ar putea modifica substanțial aceste cifre în 

spatele cărora sunt copii ce pot fi chiar copiii noștri. În primul rând, materialele informative actualizate 

trebuie să ajungă la cât mai multe case, la cât mai multe familii, iar factorii decizionali să se alăture și să 

sprijine organizarea activităților preventiv-educative. 

De asemenea, campania va deveni și mai atractivă dacă va include și concursuri cu premii, dar și 

dacă traseele tehnico-aplicative vor avea un grad mai ridicat de dificultate. Pentru toate acestea este nevoie 

și de parteneri noi, dar și de finanțare. Remarcabilă este prezența voluntarilor din cadrul programului național 

„Salvatori din pasiune”, medicii de familie, asistenții social, preoții, cadrele didactice din învățământul 

preșcolar și membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență. Dar, Consiliul Județean poate și trebuie 

să fie unul dintre principalii parteneri ai ISU. Noi trebuie să fim cei mai responsabili dintre partenerii sociali 

și să sprijinim financiar și oricum este posibil derularea acestei campanii. Vă mulțumesc! 

Vă asigur că vom fi prezenți în județ, toată echipa ATOP, în fiecare lună. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean! Mulțumesc și colegilor consilieri județeni care fac parte din 

această structură. Este o structură activă, cu deplasări, cu ședințe în județ și se vede schimbarea de atitudine, 

aș putea spune. Au fost recepționate până în acest moment celelalte materiale ce fac obiectul campaniei care 

se desfășoară alături de specialiștii de la antidrog și bineînțeles, specialiștii de la IPJ Botoșani, materiale care 

vor ajunge, dacă nu a început deja distribuirea lor, în școli și peste tot în județ.  

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

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 2 din 18.01.2021 privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice 

de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a acordului de parteneriat pentru 

realizarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 226 din 25.10.2022) 

Prin urmare, ADR Nord-Est a transmis necesitatea actualizării bugetului proiectului prin renunțarea 

la economiile înregistrate ca urmare a finalizării achizițiilor, respectiv prin adoptarea unei hotărâri a 

Consiliului Județean. Aceste modificări urmează a fi incluse în actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare. 

Astfel, valoarea totală eligibilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice se modifică și este 

după cum urmează:  

• 1.577.658,13 lei pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 

dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la 

Vama Rădăuți-Prut cu Republica Moldova” (din care contribuția proprie a CJ este de 31.553,16 lei);  

• 554.642,34 lei pentru proiectul „Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum si modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din 

cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din județul Botoșani” (din care 

contribuția proprie a CJ este de 11.092,85 lei).  
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Drept urmare, este necesară modificarea art. 4 și a art. 5 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 2 din 18.01.2021 în sensul actualizării bugetului proiectului ca urmare a finalizării achizițiilor. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a 

unor bunuri situate în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4, respectiv în 

localitatea Pomârla. (Proiect nr. 227 din 25.10.2022) 

Proiectul de hotărâre vizează declararea bunurilor rezultate în urma investițiilor realizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani ca bunuri de interes public județean. Bunurile 

în cauză sunt construcții cu destinația de Centru de tranzit, respectiv Case de tip familial. 

Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în 

administrare, drept pentru care urmează ca acestea să fie date în administrarea DGASPC după înscrierea 

imobilelor în Cartea Funciară. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Botoșani 

la Târgul de Turism al României, București, ediția noiembrie 2022. (Proiect nr. 228 din 25.10.2022) 

În perioada 10-13 noiembrie 2022, Complexul Expozițional Romexpo București organizează Târgul 

de Turism al României – Ediția de toamnă. La solicitarea Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Botoșani, propun participarea Județului Botoșani cu un stand comun de prezentare în cadrul târgului, 

alături de Municipiul Botoșani, pentru care este necesară încheierea unui Acord de colaborare. Consiliul 

Județean Botoșani va suporta taxa de co-expozant în valoare de 150 euro + TVA, suma estimată fiind de 900 

lei. De asemenea, contribuția Județului Botoșani va consta și în asigurarea participării Școlii Populare de Artă 

„George Enescu” cu momente artistice (dansuri populare), a Centrului Județean pentru Conservarea și 

promovarea Culturii Tradiționale Botoșani cu materiale de promovare, (măști, obiecte tradiționale etc).  

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de co-finanțare în 

vederea cofinanțării proiectului „Tradiții pe Valea Siretului”. (Proiect nr. 229 din 25.10.2022) 

Administrația Fondului Cultural Național a lansat în consultare publică, Ghidul solicitantului privind 

apelul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin cultură derulat în cadrul PNRR - Pilonul 

IV. Coeziunea socială și teritorială Componenta C11.Turism și cultură Investiția 5. I: Creșterea accesului la 

cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.  

Solicitanții eligibili pot transmite online proiectele începând cu data de 1.11.2022, ora 10:00, până cel 

târziu pe 30.11.2022, ora 17:00. În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt organizații 

nonguvernamentale. Un operator cultural poate solicita și obține o singură finanțare în cadrul acestui apel de 

proiecte cu condiția asigurării unei co-finanțări minime echivalente cu 10% din valoarea totală a proiectului, 

asigurate de autoritatea locală/județeană.  

Așadar, Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus a informat Consiliul 

Județean Botoșani că intenționează depunerea proiectului cu titlul „Tradiții pe Valea Siretului” și solicită 
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asigurarea co-finanțării de 10% din valoarea proiectului. Proiectul va fi realizat în colaborare cu Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în perioada 01.08.2023 – 

30.09.2023, în comuna Vorona. Pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul solicitantului privind regulile și 

condițiile aplicabile finanțării, Județul Botoșani va aloca suma de 4.376,36 euro, respectiv 21.529,50 lei din 

bugetul anului 2023, pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% din valoarea acestuia și se va încheia 

un Acord de co-finanțare prezentat în anexa 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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de co-finanțare în 

vederea cofinanțării proiectului ,,Seri eminesciene: muzică, film, poezie și arte plastice”. (Proiect nr. 230 

din 25.10.2022) 

Ca și în cazul proiectului precedent, în cadrul aceluiași apel de proiecte, Asociația Grupul de Acțiune 

Locală (GAL) Valea Bașeului de Sus intenționează depunerea proiectului cu titlul ,,Seri eminesciene: 

muzică, film, poezie și arte plastice” și solicită asigurarea co-finanțării de 10% din valoarea proiectului.  

Valoarea totală a proiectului propus este în cuantum de 44.159 euro, respectiv 217.240,20 lei și va fi 

realizat în colaborare cu Memorialul Ipotești − Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, în perioada 

10.04.2023- 30.09.2023, în localitatea Ipotești din comuna Mihai Eminescu și orașul Săveni. 

Județul Botoșani va aloca suma de 4.415,90 de euro (sumă raportată la cursul InfoEuro din 31.05.2021 

al Băncii Europene Centrale, respectiv 4,9195 lei pentru 1 euro), respectiv 21.724,02 lei din bugetul propriu al 

județului, pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10% din valoarea acestuia. Acordul de co-finanțare 

este prezentat în anexa 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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de co-finanțare în 

vederea cofinanțării proiectului „Nemuritorii”. (Proiect nr. 231 din 25.10.2022) 

Ca și în cazul precedentelor 2 proiecte, Asociația Leader Colinele Moldovei intenționează depunerea 

proiectului cu titlul „Nemuritorii” și solicită asigurarea co-finanțării de 10,08% din valoarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului propus este în cuantum de 44.318,73 euro, respectiv 218.026,00 lei, iar proiectul 

va fi realizat în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie Botoșani. Pentru îndeplinirea cerinței din Ghidul 

solicitantului privind regulile și condițiile aplicabile finanțării, Județul Botoșani va aloca suma de 4.467,18 de 

euro, respectiv 21.976,28 lei din bugetul propriu al județului din anul 2023, pentru co-finanțarea proiectului cu 

10,08% din valoarea acestuia și se va încheia un Acord de co-finanțare. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de co-finanțare în 

vederea cofinanțării proiectului „Creștem împreună cu povești”. (Proiect nr. 232 din 25.10.2022) 

De această dată, Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă intenționează depunerea 

proiectului cu titlul Caravana „Creștem împreună cu povești” și solicită asigurarea co-finanțării de 10% din 

valoarea proiectului.  Valoarea totală a proiectului propus este în cuantum de 43.497,31 euro, respectiv 

213.985,02 lei, iar proiectul va fi realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană “Mihai Eminescu”.  
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Județul Botoșani va aloca suma de 4.349,73 euro, respectiv 21.398,50 lei din bugetul propriu al 

județului din anul 2023, pentru co-finanțarea proiectului cu minimum 10%. Acordul de co-finanțare este parte 

integrantă și de această dată a prezentului proiect 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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de co-finanțare în 

vederea cofinanțării proiectului ,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular”. (Proiect 

nr. 233 din 25.10.2022) 

Nu în ultimul rând, Asociația Grupul Pentru Dezvoltare Locală – GAL Codrii Herței 

intenționează depunerea proiectului cu titlul ,,Rădăcinile neamului - meșteșugurile, muzica și dansul 

popular” și solicită asigurarea co-finanțării de 10% din valoarea proiectului. Valoarea totală a proiectului 

propus este în cuantum de 35.750 euro, respectiv 175.872,50 lei iar proiectul va fi realizat în colaborare cu 

Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani. Județul Botoșani va aloca suma de 3.575 euro, respectiv 

17.587,25 lei din bugetul propriu județean din anul 2023. Și de această dată avem partea noastră de co-finanțare 

în cuantum de 10% din valoarea acestui proiect. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Și iată că am încheiat seria acestor proiecte frumoase, pe partea de cultură și vreau să le mulțumesc 

celor 5 GAL-uri de pe raza județului Botoșani pentru că au inițiat aceste parteneriate cu noi, Consiliul 

Județean, și vom avea în anul următor câteva proiecte extrem de frumoase în toate zonele județului și mă 

bucur că instituțiile de cultură au achiesat și le sunt partenere. 

 

Punctul 18 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 

modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament 

pentru anul 2023. (Proiect nr. 234 din 25.10.2022) 

Potrivit Legii finanțelor publice locale „ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în 

repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții”. De asemenea, „în situația în care, 

pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate 

realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune 

autorităților deliberative, până pe 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în 

programul de investiții”. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum și solicitările ordonatorilor terțiari de credite 

și direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani, propun rectificarea bugetului propriu 

județean cu suma de 34.993 mii lei, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau  parțial 

din venituri proprii cu suma de 340 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, efectuarea de 

modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea de credite de angajament 

pentru 2023. 

Influențele intervenite în structura bugetului propriu județean, influențele intervenite în structura 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și 

modificările intervenite în Programul obiectivelor de investiții și în Lista cuprinzând poziția globală „Alte 

cheltuieli de investiții” pe anul 2022 sunt prezentate în anexele proiectului. 

Dacă sunt dezbateri? Nu avem. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune 

asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01849, situat în municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 

1918, nr. 8-9, ap. 2/1, județul Botoșani, parte componentă a Ansamblului urban Piața 1 Decembrie 1918. 

(Proiect nr. 235 din 25.10.2022) 

Consiliului Județean Botoșani i-a fost comunicată adresa Ministerului Culturii înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani, privind  neexercitarea dreptul de preempțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-

II-a-A-01849, situat în municipiul Botoșani, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 8-9, județul Botoșani.  

În urma analizei documentației transmise s-a constat că din punct de vedere constructiv imobilul este 

o clădire care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și este amplasat în centrului istoric al municipiului 

Botoșani. Având în vedere atât caracteristicile constructive, cât și vechimea clădirii, propun neexercitarea 

dreptului de preempțiune asupra imobilului monument istoric. 

Dacă sunt 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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean pentru obiectivul de investiții 

,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, 

Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ” (Proiect nr. 236 din 27.10.2022) 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, prin acest proiect se dorește consolidarea, restaurarea și 

punerea în valoare a Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi. Astfel, s-a urmărit optimizarea cerințelor 

beneficiarului în acord cu standardele și obiectivele de calitate în furnizarea serviciilor conform legislației în 

vigoare. Soluțiile arhitecturale și tehnice alese, urmăresc îndeplinirea obiectivul principal de creștere a calității 

infrastructurii culturale. Instalațiile noi și materialele folosite în consolidare asigură siguranța în exploatare, 

siguranța la foc, igiena și sănătatea utilizatorilor și protecția mediului. 

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 73.236.185,33 lei, 

inclusiv TVA 19%, din care:  

- valoarea investiției finanțată prin INP (Institutul Național al Patrimoniului): 68.530.449,33 lei;  

-  valoarea investiției finanțată de Consiliul Județean: 4.705.736,00 lei.  

Documentația a fost avizată în Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean chiar zilele trecute. 

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. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi: Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Județean 

Botoșani din data de 10 octombrie și 13 octombrie 2022. 

Dacă aveți obiecțiuni cu privire la conținutul proceselor-verbale? 

Supun la vot procesele-verbale.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi. (32 voturi „pentru”) 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi: Interpelări.  
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Dacă sunt colegi care au interpelări? Vă rog, domnule consilier! 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Doamna președinte, vreau să vă aduc la cunoștință sau mai degrabă vreau să fac o sesizare. Pe 

drumul județean care leagă localitățile Havârna – Mileanca – Darabani, prin implicarea nemijlocită a 

domnului vicepreședinte Birta, au fost realizate lucrări de calitate, oamenii din această zonă sunt mulțumiți, 

într-adevăr, față de anii anteriori se circulă în mod civilizat. Dar, la podul din Valea Milencei, partea estică 

a acestui pod a intrat într-o eroziune puternică, intensivă chiar, astfel încât în primăvara anului următor, 

apreciez eu, nu se va mai putea circula din cauza acestui pod. Rog intervenție a Consiliului Județean dacă se 

poate, pentru evitarea unor incidente neplăcute.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule vicepreședinte Birta. 

 

Domnul Dorin Birta: 

Bună ziua, stimați colegi! Chiar la preluarea mandatului, în 2016, s-a vrut a fi terminate lucrările la 

acest obiectiv, însă recepția la pod nu s-a putut face, știm cu toții motivele, probleme apărute chiar în perioada 

în care trebuia făcută această recepție. Ținând cont de deplasările și alunecările de teren imediat după 

finalizarea lucrării, s-a luat decizia de a notifica constructorul, a fost notificat, s-au făcut toți pașii legali 

pentru remedierea acestor situații. Din câte știu, acolo nu s-a lucrat cum ar fi trebuit să se lucreze, cu variantă 

ocolitoare la pod, s-a lucrat pe jumătăți, pe o bandă pe sens și toată lumea spune că acesta ar fi motivul. Și 

acesta și este motivul pentru care s-a ajuns în momentul de față și podul arată cum arată. Inclusiv sferturile 

de con au cedat toate. În momentul de față constructorul nu și-a însușit aceste probleme, suntem în instanță 

cu acest obiectiv, urmează ca în perioada imediat următoare să se dea o decizie.  

Cunoaștem problema, noi intervenim prin Direcția de Drumuri Județene pentru a-l menține cât de 

cât, pentru ca accesul în această zonă să se poată face omenește, numai că nu putem face intervenții 

substanțiale atât timp cât există o investiție, s-au dat niște bani și probabil cineva o să răspundă pentru 

lucrările executate la acest pod. Avem în vedere acest lucru, în perioada imediat următoare se vor face și 

marcajele rutiere până la Darabani. Chiar se face orice este posibil pentru a fluidiza traficul în acea zonă.  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule vicepreședinte!  

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă întreb dacă la punctul 24 de pe ordinea de zi: Diverse mai 

avem altceva? 

Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru votul pe care l-ați dat astăzi și pentru prezența la ședința 

noastră de astăzi! O zi frumoasă! 

 

             PREȘEDINTE, 

               Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Întocmit, 

Inspector, 

Marilena MIRON 


