
Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Mass-Media- Consiliul Judeţean Botoşani 
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          Astăzi, 28 ianuarie  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 18 proiecte. 
 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2016 către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES Botoșani”.  
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2016 către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.  
3. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației Județului Botoșani la Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România, pentru anul 2016.  
4. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 15.957,20 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2016.  
5. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 1.174.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2016, pentru Fondul 
pentru Dezvoltare Regională şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special din Județul Botoșani, pentru 
anul școlar 2016 – 2017.  
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 155 din 21.12.2015 privind aprobarea prețurilor medii 
ale produselor agricole pentru anul 2016.  
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30.05.2013 privind numirea reprezentanților 
Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administrație ale spitalelor publice de interes județean.  
9. Proiect de hotărâre privind însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani 
pe anul 2016.  
10. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului terenului situat în municipiul Botoșani, str. Sucevei nr. 2, 
care aparține domeniului public al județului Botoșani, aflat în administrarea Centrului Militar Județean 
Botoșani, pentru obținerea autorizației de construire în vederea efectuării lucrărilor de „Consolidare taluz 
vecinătate unitate militară și împrejmuire teren” de către S.C. „BEL ROM OPT” S.R.L. BUCUREŞTI.  
11. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani din 
administrarea Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului Botoșani în administrarea Spitalului 
Județean „Aromați” Botoșani.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul „Policlinica 
Stomatologică” şi a terenului aferent, situat în Botoșani, str. Marchidan nr. 9, aparținând domeniului privat al 
județului Botoșani, în vederea desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical.  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului 
public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgenta „Aromați” Botoșani, în 
vederea amplasării unui automat apă.  
14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Asociația Părinților Copiilor cu Autism a unui 
spațiu în suprafață de 64,3 mp, amplasat la parterul clădirii „Centru de Plasament pentru Copiii cu Handicap” 
aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistenta 
Socială și Protecția Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, str. Ion Pillat nr. 28.  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Botoșani a 
unui bun aflat în concesiunea S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI pentru scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și mandatarea S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI pentru îndeplinirea tuturor operațiunilor legate de 
scoaterea din funcțiune, demolarea, valorificarea sau casarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 
județului.  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat cu valoarea contractelor de achiziție, 
transmis la AM POS Mediu cu adresa nr. 12807/05.08.2015, conform prevederilor Actului Adițional nr. 3 la 
Contractul de Finanțare nr. 100676 din 22.11.2010, privind proiectul “Sistem  integrat de management al 
deșeurilor în județul Botoșani”, SMIS – CSNR 16992.  
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
,,Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în localitatea Broscăuți, jud. Botoșani”.  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2016.  

 

 
 

 


