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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 26.11.2020, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani, 

convocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 235 din 20.11.2020 

 

 

Doamna Doina Federovici: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! 

Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 61/2020 prin care a fost completat Codul administrativ, ședința Consiliului 

Județean Botoșani de astăzi se va desfășura prin mijloace electronice.  

La sediul Consiliului Județean Botoșani sunt prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, 

domnii vicepreședinți și domnul secretar general al județului.  

Consilierii județeni participă la ședință prin intermediul sistemului de audioconferință asigurat 

de Serviciul de Telecomunicații Speciale.  

Domnul secretar general al județului va face apelul nominal pentru înregistrarea prezenței 

consilierilor județeni și va comunica dacă există cvorumul pentru ședință. Vă rog, domnule secretar! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, doamna președintă!  

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Voi proceda la apelul nominal. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Prezent 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Prezent. Bună ziua!  

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Bună ziua! Prezentă 

Domnul Andrieș Valerian? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Birta Dorin? - Bună ziua, stimați colegi! Prezent 

Doamna Breșug Cristina? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Cornilă Sorin? Domnul Cornilă Sorin? Nu răspunde pentru moment. 

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Bună dimineața! Prezent 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Galan Gabriel? Domnul Galan Gabriel? Nu răspunde. 

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Gireadă Ionuț? - Prezent. Bună ziua!  

Doamna Guraliuc Elena Ramona? Doamna Guraliuc Elena Ramona? Nu răspunde. 

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Hrimiuc Galia? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Hrimiuc Liviu? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Huțu Alexandra? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Iliuță Viorel? - Bună dimineața! Prezent 
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Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Bună dimineața! Prezent 

Domnul Malancea Radu? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Marian Sergiu? - Bună ziua tuturor! Prezent 

Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico Floarea? Nu răspunde. 

Domnul Nazare Gheorghe? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? Domnul Olaru Cătălin Cristian? Nu răspunde. 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Țâmpău Andron? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Bună ziua! Prezent 

 

Reiau apelul pentru cei care nu au răspuns. 

Domnul Cornilă Sorin? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Galan Gabriel? - Bună ziua! Prezent 

Doamna Guraliuc Elena Ramona? Nu răspunde. 

Doamna Marocico Floarea? - Bună ziua! Prezent 

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Bună ziua! Prezent 

 

Mulțumesc! 

Doamna președintă, doar doamna Guraliuc Elena Ramona nu a răspuns. Din 33 de membri ai 

consiliului județean convocaţi, au răspuns prezent 32. Este întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea 

ședinței.  

 

Guraliuc Elena Ramona: 

Sunt prezentă. Îmi cer scuze pentru întârziere. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da, mulțumesc! V-am auzit, v-am trecut prezentă. 

Avem prezență de 33 de membri. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general! 

Ordinea de zi care v-a fost transmisă cuprinde un număr de 5 proiecte de hotărâri și procesul-

verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din 12 noiembrie. 

Propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale 

”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Cu mențiunea că toate proiectele au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, 

conform avizelor care v-au fost transmise, vă supun la vot ordinea de zi.  

Îl rog pe domnul secretar general al județului să efectueze apelul nominal. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Vă rog să votați pentru ordinea de zi. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru”  

Doamna Abăcioaei Rodica? - Votez „pentru” ordinea de zi 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru” 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru”  

Domnul Andrieș Valerian? Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru”  

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru”  

Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru”  

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru”  

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru”  

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru”  

Domnul Gireadă Ionuț? - „Pentru”  

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru”  

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „pentru”  

Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru”  

Domnul Hrimiuc Liviu? -  „Pentru”  

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru”  

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru”  

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru”  

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru”  

Domnul Malancea Radu? - „Pentru”  

Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico, nu vă aud. Este o problemă. 

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru”  

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru”  

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru”  

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - „Pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Vot „pentru” ordinea de zi 

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru”  

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru” ordinea de zi  

Doamna Marocico Floarea? Este o problemă, cred că doamna nu ne aude. 

Avem 32 de voturi „pentru” ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general!  

Ordinea de zi fiind aprobată, în continuare voi proceda la prezentarea proiectelor înscrise pe 

ordinea de zi, va urma dezbaterea acestora, după care se va face un singur apel nominal în vederea 

exprimării votului pentru toate proiectele de hotărâri și procesul-verbal. Consilierul județean care își va 
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auzi numele va preciza dacă votează „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv procesele-

verbale, sau va preciza proiectul pentru care votează „împotrivă”, se abține ori nu participă la vot. 

Neparticiparea la vot trebuie anunțată și motivată de existența unui conflict de interese. 

Dacă sunt discuții sau alte propuneri privitoare la procedura anunțată? 

Nu sunt, în consecință vă prezint proiectele înscrise pe ordinea de zi. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

Unității de Asistență Medico- Socială Mihăileni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 76 din 30.05.2019, cu modificările ulterioare. (Proiect nr. 142 din 12.11.2020). 

Proiectul a fost întocmit la cererea unității medico-sociale, motivat de promovarea în gradul 

profesional superior a unei persoane care ocupă un post contractual. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea 

efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privată. (Proiect nr. 143 

din 18.11.2020). 

Prin certificatul de urbanism emis de primarul Municipiului Botoșani s-a solicitat acordul 

Consiliului Județean Botoșani pentru subtraversarea unui teren aflat în proprietatea Județului Botoșani, 

în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului deținut de societatea 

Dentson Clinic S.R.L. Botoșani.  

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării 

finale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 

(Proiect nr. 144 din 18.11.2020). 

Evaluarea finală a managerilor instituțiilor de cultură a fost efectuată de comisii desemnate de 

Consiliul Județean Botoșani, iar rezultatele sunt cele prezentate în proiectul de hotărâre. 

Punctul 4 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 virări de credite 

bugetare între capitolele bugetului propriu județean pe anul 2020. (Proiect nr. 145 din 20.11.2020). 

Proiectul de hotărâre cuprinde bugetul rectificat detaliat pe anexe și capitole, subcapitole, titluri, 

articole, alineate, după caz. Modificările propuse au fost prezentate în Referatul de aprobare și în 

Raportul de specialitate, având la bază notele de fundamentare ale ordonatorilor terțiari de credite. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV 

S.A. Botoșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. (Proiect nr. 146 din 

20.11.2020). 

Proiectul a fost întocmit la solicitarea societății Nova Apaserv și se referă la modificarea 

structurii de cheltuieli, fără a avea impact asupra totalului de venituri și cheltuieli aprobate pentru anul 

2020. Prin rectificarea propusă se va crea posibilitatea acordării tichetelor de masă cu o valoare majorată 

de la 15 lei la 20 de lei. Detaliile legate de rectificare sunt prevăzute în Nota de fundamentare întocmită 

de conducerea societății Nova Apaserv. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi, introdus suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale 

Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect. 
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Prin acest proiect se propune asigurarea finanțării din fonduri europene și cofinanțării din fonduri 

proprii a dotărilor necesare atât elevilor din învățământul special, cât și celor două unități de învățământ 

special pentru desfășurarea procesului educațional în sistem on-line. Astfel, prin proiectul propus, 383 

de elevi vor beneficia de tablete, cu abonament la Internet, 100 de profesori vor beneficia de laptopuri și 

vor fi dotate cu echipamente IT 46 de clase. Alte detalii au fost prezentate în referatul de aprobare și în 

Raportul de specialitate. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Botoşani din data de 12 noiembrie 2020. 

 

Vă rog, dezbateri?  

 

Domnul Sergiu Marian: 

Doamna președintă, solicit intervenție. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog! 

 

Domnul Sergiu Marian: 

Aș dori o interpelare, o dezbatere pe proiectul Nova Apaserv. Am o nelămurire și citez proiectul 

de hotărâre: „acordarea unui mandat special reprezentantului județului Botoșani în Adunarea Generală 

a Acționarilor societății Nova Apaserv S.A.  

Dacă o să vă uitați atent, stimați consilieri, doamna președintă și domni vicepreședinți, vă citesc 

din Referatul de aprobare: „corectarea fondului de salarii și recalcularea câștigului mediu brut, conform 

legii. Din analiza fondului de salarii, respectiv a sumelor previzionate prin bugetul de venituri și 

cheltuieli aprobat, s-a constat că fondul de salarii/2020 constituit ca urmare a modificărilor salariale 

înregistrate în anul 2019 și care urmau să se modifice în cursul anului 2019 determinând astfel un impact 

cu mult diminuat decât cel real.  

Astfel, la fundamentarea BVC/2020 au fost luați în calcul 106 salariați cu un impact pe salariul 

de baza de 23.119 lei/ lună. În realitate, aici este problema mea și intervenția mea, în realitate fiind un 

număr de salariați de 197 cu un impact total în salariul de bază de 45.034 lei/lună. 

Problema este în felul următor: au fost luați în calcul 106 salariați, cu un impact pe salariu și au 

fost omiși 91 de salariați. Eu stau și mă întreb: cum să poți omite 91 de salariați într-un astfel de impact? 

Când din toate decurg impozite, plăți, CAS, șomaj. Eu nu înțeleg treaba aceasta. 

Dacă dumneavoastră sau cineva de la Nova Apaserv vine cu o lămurire? Îmi pare rău că nu 

suntem „live” să pot pune întrebarea doamnei director economic de acolo. Cum poți omite 91 de salariați 

într-o unitate atât de mare?  

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Am înțeles întrebarea dumneavoastră, cu siguranță 

aceste aspecte au fost luate în dezbatere în ședința de comisie. Fac precizarea că la această întrebare va 

răspunde doamna director economic al societății S.C. Nova Apaserv, doamna Jitărașu. Vă rog, doamna 

Jitărașu! 
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Doamna Daniela Jitărașu: 

Bună ziua! Așa cum am precizat și în Nota de fundamentare, la fundamentarea bugetului pe 

2020 s-au luat în calcul toate reîntregirile care se deduc în calculul câștigului mediu brut. Cum a fost 

posibil să se omită 91 de salariați, am explicat la finele anului 2019, în decembrie, s-a făcut analiza 

salariilor și din economiile obținute au fost acordate, conform discuțiilor cu sindicatul, niște creșteri 

salariale aferente personalului care nu a mai beneficiat de nicio creștere salarială în ultimii 5 ani. Fiind 

ultimul material prezentat, s-au omis toate creșterile de salarii realizate în cursul anului, până la acel 

moment.  

Aici nu vorbim despre salariul minim, ci vorbim doar despre creșteri de salarii datorate creșterii 

sporului de vechime, deci s-a trecut de la o grupă la alta, preluarea de noi atribuțiuni. Deci cei 91 de 

salariați au beneficiat până în luna decembrie când am realizat noi această redistribuire a economiilor pe 

fondul de salarii. Așa cum știți, câștigul mediu brut, conform legii bugetului, se determină în funcție de 

creșterile salariale, dar sunt deduse din aceste creșteri salariale acele creșteri determinate de asigurarea 

salariului minim brut, precum și acele creșteri care vin să reîntregească fondul de salarii acordate în anul 

precedent. 

Pentru a fi asigurat acest calcul pe formulă, când am făcut analiza bugetului de venituri și 

cheltuieli trebuia să reluăm și să vedem exact, din ce am propus, ce a fost ceea ce s-a realizat. Atunci s-

a constatat că practic, în fundamentarea bugetului, ne-au fost prezentate doar ultimele majorări de salarii, 

fiind omise celelalte creșteri realizate în decursul a 11 luni din 2019. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna director! Mai sunt alte intervenții?  

Înțeleg că nu sunt, în acest context, trecem la procedura de vot. Vă propun să votăm proiectele 

înscrise la punctele 1-6 de pe ordinea de zi și procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Domnule secretar general, vă rog să efectuați apelul nominal! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc, doamna președintă! Fac apelul nominal în vederea exprimării votului. 

Doamna Federovici Doina Elena? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, votate 

de colegii consilieri județeni, bineînțeles. 

Doamna Abăcioaei Rodica? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Alecsandru Gabriel Augustin? - Vot „pentru” toate punctele înscrise pe ordinea de zi 

Doamna Andrei Cristina Andreea? - Vot „pentru” proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Andrieș Valerian? - Vot „pentru” proiectele, inclusiv procesul verbal 

Domnul Aroșoaie Lucian Dinu? - Vot „pentru” proiectele, inclusiv procesul verbal 

Domnul Birta Dorin? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul verbal 

Doamna Breșug Cristina? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi  

Domnul Cornilă Sorin? - Vot „pentru”  

Domnul Dăscălescu Corneliu Bogdan? - Vot „pentru” toate proiectele, mă voi abține la Proiectul 

nr. 145 referitor la Podriga pentru a evita un conflict de interese 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Înțeleg că nu participați la vot, nu? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Da. La proiectul nr. 145, da. Pentru restul proiectelor votez „pentru”. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Am înregistrat neparticiparea la vot. Vă mulțumesc, am înregistrat votul dumneavoastră. 

 

Domnul Deleanu Constantin Dan? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Galan Gabriel? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Gavrilaș Doru Costel? - Vot „pentru” toate proiectele, inclusiv procesul verbal 

Domnul Gireadă Ionuț? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul 

verbal 

Doamna Guraliuc Elena Ramona? - Vot „pentru” toate proiectele 

Doamna Holca Agnes Mihaela? - Vot „pentru” toate proiectele, inclusiv procesul verbal 

Doamna Hrimiuc Galia? - Vot „pentru” atât pentru proiectele de pe ordinea de zi, cât și pentru 

procesul verbal 

Domnul Hrimiuc Liviu? -  Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul 

verbal 

Doamna Hrițcu Lafontain Mihaela? - Vot „pentru” toate proiectele și procesul verbal de pe 

ordinea de zi 

Doamna Huțu Alexandra? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Iliuță Viorel? - Vot „pentru” toate proiectele și pentru procesul verbal al ședinței 

anterioare 

Doamna Jurgiu Mioara Paula? - Vot „pentru”  

Domnul Malancea Radu? - Vot „pentru” proiecte și procesul verbal 

Domnul Marian Sergiu? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, fără a omite procesul 

verbal 

Doamna Marocico Floarea? Doamna Marocico Floarea? Nu răspunde doamna Marocico. 

Domnul Nazare Gheorghe? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv procesul 

verbal 

Domnul Nistor Constantin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal   

Domnul Olaru Cătălin Cristian? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv 

procesul verbal 

Domnul Pătrăuceanu Constantin Neculai? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, 

inclusiv pentru procesul verbal  

Domnul Pintilei Grosu Cristian? - Vot „pentru”  

Doamna Saucă Mariana Mirela? - Domnule secretar, îmi permit să atrag atenția asupra faptului 

că s-a sărit o etapă, cea a interpelărilor. Votez „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi și pentru 

procesul verbal, dar era normal ca întâi să avem interpelările. 
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Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Sunt puse pe ordinea de zi. După procesul de vot, urmează interpelările. 

 

Doamna Saucă Mariana Mirela: 

Știam că de obicei interpelările au loc înainte, de asta mi-am îngăduit să fac această observație. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da, dar nu este o ordine stabilită prin lege. Ele figurează pe ordinea de zi. 

 

Doamna Saucă Mariana Mirela: 

Bine. Mulțumesc! 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Mulțumesc și eu! 

Domnul Țâmpău Andron? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi 

Domnul Vrajotis Lazăr Claudiu? - Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, mai puțin 

Proiectul nr. 146 unde nu particip la vot 

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. Am înregistrat o neparticipare la vot pe proiectul nr. 146. 

Și doamna Marocico Floarea? 

 

Domnul Bogdan Dăscălescu: 

Voi interveni eu, doamna este în autoizolare din păcate într-o zonă fără semnal și cred că asta 

este problema. 

 

Doamna Marocico Floarea: 

Vot „pentru” toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru procesul verbal  

 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Da. V-am auzit, mulțumesc frumos, am înregistrat votul dumneavoastră. 

 

Doamna Marocico Floarea: 

Au fost probleme cu conexiunea, eu vă auzeam pe dumneavoastră. 

Domnul Marcel Stelică Bejenariu: 

Acum v-am auzit și am înregistrat votul dumneavoastră. Vă mulțumesc! 

Doamna președintă, proiectele de hotărâre au fost votate, la Proiectul nr. 145 avem o 

neparticipare la vot, la fel la Proiectul nr. 146. 

În rest, voturile sunt „pentru”. Proiectele au întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptate. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule secretar general! Mulțumesc și domnilor consilieri pentru votul „pentru” 

toate proiectele înscrise pe ordinea de zi. 
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Trecem la următorul punct, secțiunea Interpelări. 

Dacă sunt colegi consilieri județeni care vor să adreseze interpelări? Vă rog. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Doamna președintă, vreau să adresez o interpelare. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule Nazare. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Ca fost președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică vreau să vă aduc la cunoștință că 

trebuie înscris ca punct pe ordinea de zi constituirea acestei autorități. Sunt niște etape de parcurs, cu 

termene, conform Hotărârii Guvernului 787/2002 și nu s-a constituit. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! În momentul în care vom primi comunicarea de la 

Instituția Prefectului, conform legislației în vigoare, imediat vom convoca plenul Consiliului Județean și 

vom avea un proiect de hotărâre în acest sens. 

 

Domnul Gheorghe Nazare: 

Am înțeles. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mai sunt alte interpelări? 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Da. Dacă îmi permiteți. 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, doamna consilier județean! 

 

Doamna Mirela Saucă: 

Stimați colegi, ne aflăm în era tehnologiei și digitalizării, de altfel, întâmplător sau nu, în ședința 

de astăzi am avut un proiect de digitalizare a activității didactice la două unități de învățământ și cu toate 

acestea instituția Consiliului Județean nu poate genera un sistem online audio-video pentru ca fiecare 

botoșănean să poată urmări ședințele noastre, ordinare sau extraordinare, care potrivit legii sunt publice. 

De 8 luni de zile și situația se perpetuează și în acest mandat, nici măcar mass-media nu are 

acces în timp real la lucrările ședințelor, organism care poate duce toate informațiile către public. Ca 

soluție de avarie, însă imperativ necesară, cum noi, consilierii județeni, avem acces în sistem 

teleconferință, ar trebui ca și jurnaliștii să ni se poată alătura. La urma urmei, ei sunt interfața între noi 

și cetățeni. Este imposibil de crezut că o instituție de o asemenea anvergură nu a fost capabilă să găsească 

o soluție de digitalizare a ședințelor, repet, care obligatoriu sunt publice conform legii. 

Botoșănenii au dreptul să știe exact cum decurg aceste ședințe, ce intervenții sunt, ce 

nemulțumiri sunt, ce proiecte se aprobă sau nu, cum lucrează fiecare consilier județean în parte. De aceea 
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solicit conducerii Consiliului Județean să ia măsuri în cel mai scurt timp, pentru transparența decizională. 

Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, doamna consilier județean! Cu precizarea că țin enorm de mult la transparența 

decizională, cunoașteți foarte bine, toate proiectele de hotărâre sunt publicate pe site-ul Consiliului 

Județean. Mai mult decât atât, ați funcționat într-o anumită regulă până în acest mandat, am discutat cu 

zona IT, cu Direcția de Buget-Finanțe și încercăm să vedem dacă putem până la sfârșitul anului să 

achiziționăm componentele IT necesare un alt sistem prin care să ne desfășurăm ședințele de Consiliu 

Județean. Vom vedea dacă putem face acest lucru din bugetul anului 2020 sau vom rezolva această 

problemă la începutul anului 2021. Repet, pentru mine transparența decizională este pe primul loc și nu 

voi face rabat de la acest lucru. 

Mai sunt alte interpelări?  

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți?  

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă rog, domnule consilier. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Am citit un articol în presa online, în care anunțați că ați dat în judecată Guvernul pentru datorii 

restante de 84.270 de lei, sume pe care le au de încasat două unități hoteliere botoșănene pentru cazarea 

și masa cadrelor medicale în perioada 16 martie - 15 mai anul curent.  

V-aș ruga să ne oferiți câteva detalii legate de acest subiect și mai ales legate de afirmația că 

există riscul real să intrăm într-un blocaj financiar, punând astfel în pericol și funcționarea instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean, afirmație care mie mi-a provocat o adevărată angoasă. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc, domnule consilier județean! Acest demers pe care l-am făcut bineînțeles că a fost 

în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Direcția Juridică și bineînțeles, cu Direcția Buget-Finanțe din 

Consiliul Județean.  

Sunt datorii pe care Guvernul României, prin Direcția de Sănătate Publică Botoșani nu le-a 

achitat către Consiliul Județean, au fost transmise solicitări atât către DSP, cât și către Ministerul 

Sănătății și Guvernul României în sensul în care, restul de plată de 84 de mii de RON să fie achitaț, așa 

cum au fost achitate și primele plăți din perioada de urgență. Fac mențiunea că au fost făcute plăți pentru 

luna martie și aprilie și a rămas acest rest de 84 de mii de RON, plățile sunt pentru cazarea și masa 

medicilor, a doamnelor asistente, în cele două unități hoteliere. 

Dacă doriți mai multe detalii pe acest subiect, aș ruga-o pe doamna director Magda Didii să 

intervină. Doamna director, vă rog. 

 

Doamna Magda Didii: 

Bună ziua! Referitor la aceste datorii, așa este, cum a spus doamna președinte. Noi am avut un 

contract încheiat în luna aprilie cu Direcția de Sănătate Publică pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea 



11 

și hrana medicilor. Din suma totală de 934.668 de lei ni s-a decontat 850.398 de lei, rămânând 84.270 

de lei, ceea ce reprezintă hrana pentru personal pe luna mai, pe care Direcția de Sănătate Publică, inclusiv 

Ministerul Sănătății, nu ne-au mai decontat-o și nu ne-o mai decontează. 

Noi nu avem bază legală să facem plată din bugetul local. La acest moment această sumă este 

arierat, iar începând cu 5 decembrie, așa cum s-a precizat, vom fi blocați. Nu vom mai primi sume de 

echilibrare și nu vom mai putea face plăți. Asta este tot ce pot să vă spun.  

Poate domnul secretar, din punct de vedere legal, vă poate spune mai mult. Mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Vă mulțumesc, doamna director! Domnule consilier județean și lider al grupului PNL, vă rog, 

în contextul interpelării dumneavoastră, prin pârghiile legale pe care le dețineți în acest moment, să 

sprijiniți Consiliul Județean în relația directă cu reprezentanții DSP Botoșani sau ai ministerului, astfel 

încât funcționarea Consiliului Județean să nu fie pusă în pericol.  

Cred că pe chestiuni de acest gen trebuie să ne dăm mâna cu toții și să înțelegem că trebuie să 

facem tot ceea ce ține de noi astfel încât funcționarea și nu numai, să fie la cel mai înalt nivel. 

 

Domnul Viorel Iliuță: 

Mulțumesc doamna președintă, mulțumesc doamnei director pentru clarificări! Din păcate, nu 

dispun de pârghii legale în raport cu DSP sau cu Ministerul Sănătății, dar bineînțeles că în spiritul 

interesului Consiliului Județean, dacă voi putea face, o fac cu drag. Vă mulțumesc! 

 

Doamna Doina Federovici: 

Mulțumesc frumos! 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, la Diverse nu avem nimic înregistrat. 

În aceste condiții, mulțumindu-vă pentru disponibilitatea de a participa la ședința Consiliului 

Județean de astăzi, declar închise lucrările ședinței. 

Zi frumoasă tuturor și pentru că suntem înaintea zilei de 1 decembrie, la mulți ani tuturor 

botoșănenilor, la mulți ani nouă, tuturor! 

 

PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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