
 
Botoșani, 25 februarie 2016 

 
 

Astăzi, 25 februarie  2016, 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 toate 
proiectele  de pe ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un  număr de 12 proiecte. 
 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani. 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 78 din 27.07.2012 privind desemnarea unor 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliile consultative ale Unităţilor de Asistenţă 
Medico-Socială Mihăileni, Sulița și Suharău.  
3. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Burlacu Marcel, reprezentant al Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Botoșani în anul 2016.  
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice 
de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluționarea 
contestațiilor. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru 
aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani și instituțiile publice subordonate.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgență 
Mavromati Botoșani.  
8. 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, respectiv a Consiliului Local al Orașului Săveni.  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, până la 30.06.2016, către Biblioteca 
Orăşenească Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă totală de 119,76 mp, situat la parterul clădirii Muzeului de 
Ştiinţele Naturii Dorohoi, compus din 4 (patru) camere, amplasat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza 
nr. 43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Județean 
Botoșani.  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 
2.275 mp şi a construcţiilor în suprafaţă de 518 mp, situate în municipiul Botoşani, str. Ion Creangă nr. 
39, aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Județean 
Botoșani. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile pe anul 2016 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 
din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes județean. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 2016. 
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