
 
Botoșani, 29 martie 2015 

 
 

Astăzi, 26 martie 2015, 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 atribuirea unei licențe de traseu pentru curse regulate speciale.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a terenului în suprafață de 
400 mp situat în comuna Leorda, județul Botoșani.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile aparținând domeniului public 
al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local şi al bugetului 
instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local pe anul 2014.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
„PARCINDUSTRIAL” S.A. BOTOŞANI pentru anul 2015.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcții pentru aparatul de 
specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Botoșani şi instituțiile publice 
subordonate şi modificarea anexei nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 
12.02.2015.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2014, al evaluării 
managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.  
9. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management în vederea 
ocupării postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale Botoșani instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.  
10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de 
management/soluționare a contestațiilor în vederea ocupării postului de manager la Centrul Județean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani -  instituție publică de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Botoșani.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile pe anul 2015 şi a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate 
din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activități non-profit de interes județean.  
12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 14 din 
28.02.2013 privind desemnarea reprezentantului Județului Botoșani în A.G.A. „AQUA” Botoșani.  
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