
 

 

 
Botoșani, 21 decembrie 2015 

 
 
          Astăzi, 21 decembrie  2015, 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 20 
proiecte. 
 
 
 
1.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 2016.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii 
Botoşanilor”,  pentru serviciile prestate în anul 2016.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, pentru 
serviciile prestate, în anul 2016.  
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotești – 
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2016.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă Judeţeană 
Botoşani, pentru anul 2016. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către 
Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2016.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei burse de ajutor social acordată pentru anul şcolar 2015 – 
2016, din bugetul propriu judeţean.  
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Unităţile de Asistenţă 
Medico–Sociale Suliţa, Suharău şi Mihăileni.  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare 
de Arte şi Meserii Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2015,  
de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, în 
cursul anului 2016. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate, pe anul 2016.  
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse regulate speciale. 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„REABILITAREA CLĂDIRII MUZEULUI << ŞTEFAN LUCHIAN>> din oraşul ŞTEFĂNEŞTI, jud. 
BOTOŞANI”.  
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu sumade 2,50 mii lei şi al 
bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 130,00 
mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pe anul 2015.  



 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri 
Botoşani.  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării din bugetul propriu al judeţului Botoşani a 
cheltuielilor care urmează a se efectua după data de 31 decembrie 2015, în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul 
Botoşani”, cod SMIS 12157.  
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială – Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială – 
Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi în vederea elaborării şi implementării proiectului „Regiunea 
Nord-Est–Axa rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi”.  
20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „ECO-SAL” S.A. Botoşani pentru aprobarea promovării unei 
acţiuni în răspundere împotriva administratorilor şi directorilor pentru daunele cauzate societăţii de 
aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de S.C. „ECO-SAL” S.A. Botoşani.  
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