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          Astăzi, 19 decembrie 2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala 

de ședințe a Palatului Administrativ, a avut loc ședința ordinară a C.J. În cadrul ședinței au 

fost dezbătute următoarele 27 proiectele de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către 

consilierii județeni. 

 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Botoşani. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 

pentru perioada 2019-2024. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în vederea 

efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pentru anul 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2019. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru 

serviciile prestate, în anul 2019. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2019. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti 

– Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2019. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de 

Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2019. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de 

către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2019. 

11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr. 169/28.11.2018 de aprobare a cuantumului și numărului de burse acordate pentru învățământul 

special în anul școlar 2018-2019, din bugetul propriu județean, cu încă doi beneficiari. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa 

nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.4/17.01.2018 pentru unitatea administrativ-

teritorială – Comuna Concești. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obținut în urma procedurii speciale de 

analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării 

finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 și a proiectului de management ce stă la baza 

încheierii unui nou contract de management la Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Botoşani – instituție publică de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență 

Medico-Socială Săveni. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență 

Medico-Socială Ștefănești. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 

2018, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean 

Botoşani, în cursul anului 2019. 

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 17,25% din impozitul pe venit, pe unități 

administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, pe anul 2018. 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și a bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru acțiuni multianuale 

pentru anul 2019. 

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între UAT Municipiul 

Botoşani și UAT Judeţul Botoșani în vederea implementării și monitorizării Planului Local de 

Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Botoșani pentru 

perioada 2018-2023. 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a 

plăților în cadrul Proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoşani” 

dintre Județul Botoşani, Municipiul Botoşani și A.D.I. Ecoproces Botoşani, în cadrul zonei 4 – 

Botoşani. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare 

prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA  

& S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN și aprobarea Actului Adițional nr. 2/2018 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. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, pe cele 

două secțiuni, pentru perioada 01.01 - 14.12.2018. 

27. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mihai Corneliu în funcția de director al Unității 

de Asistență Medico – Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi.  
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