
 
Botoșani, 21 iunie 2016 
 
 
 
 

 
Astăzi, 21 iunie  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 7 
proiecte.  
 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, adevizului general şi a 
cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul: „MODERNIZARE DJ 293A, 
VIIŞOARA – CUZA VODĂ, KM 7+000-11+550, JUDEŢ BOTOŞANI”, finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală.  
2. 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 Judeţean 
Botoşani.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aparţinând 
domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Botoşani, pe anul 2016.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea şi desfăşurarea 
Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra 
de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a VI-a, Botoşani, 2016.  
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „PARC INDUSTRIAL” 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. „PARC INDUSTRIAL” S.A. Botoşani. 
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