
 

 

 
Botoșani, 29 ianuarie 2015 

 
 

          Astăzi, 29 ianuarie 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 13 proiecte.  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației Județului Botoșani la Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din România, pentru anul 2015.  
2. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a județului Botoșani la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iași în sumă de 17.546,24 euro, din bugetul propriu 
județean, pentru anul 2015.  
3. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției județului Botoșani la Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 860.000 lei din bugetul propriu 
județean, pentru anul 2015, din care 660.000 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională și 
200.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2015 către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani.  
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2015 către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.  
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Botoșani pe anul 2015.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de către 
Direcția Județeană de Drumuri şi Poduri Botoșani, pentru anul 2015.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special din Județul 
Botoșani, pentru anul școlar 2015 – 2016.  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective,  Regulamentului de organizare și 
desfășurarea  concursului de proiecte de  management, condițiile de participare la concurs și 
bibliografia pentru 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 și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani -  instituție publică de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită până la 
31.12.2015, de către Biblioteca Orășenească Dorohoi, a spațiului în suprafață totală de 119,76 
mp, situat la parterul clădirii „Muzeului de Științele Naturii” Dorohoi, compus din 4 (patru) 
camere, amplasat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.43, aparținând domeniului public al 
județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor bunuri imobile, situate 
în municipiul Botoșani, str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea 
„Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală” în domeniul 
public al județului Botoșani şi în administrarea Consiliului Județean Botoșani. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Direcției Județene de 
Drumuri și Poduri Botoșani, respectiv Memorialului Ipotești – Centrul National de Studii „Mihai 
Eminescu”  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare pentru serviciile publice de alimentare 
cu apă și de canalizare revizuită, modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – în județul Botoșani prin actul 
adițional nr. 3. 
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