
 
Botoșani, 21aprilie 2016 

 
Astăzi, 21 aprilie  2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala “Ştefan 

Luchian” a Palatului Administrativ, a avut loc ședința ordinară a C. J.  În cadrul ședinței au fost 
dezbătute toate proiectele  de pe ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un  număr 
de 11 proiecte.  
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 
Botoşani - actualizat în anul 2016.  
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani.  
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 
din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 2016, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 25.02.2016.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, 
pentru perioada 01.01 – 31.03.2016.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Botoşani.  
7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare finală a managementului instituţiilor publice 
de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor.(  
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui traseu turistic ecumenic pe raza judeţului Botoşani.  
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 
Judeţului Botoşani 2014-2020. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean pe anul 2016 cu suma de 
400,00 mii lei la partea de cheltuieli –secţiunea de dezvoltare, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 30,00 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de 
cheltuieli şi utilizarea sumei de 400,00 mii lei din excedentul anului precedent pentru asigurarea echilibrului 
bugetar.  
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014–30.06.2019.  
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani.  
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