
 
Botoșani, 31 martie 2016 

 
 
          Astăzi, 31 martie  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 10 proiecte. 
 
 
    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 4,18 mp de la etajul bunului imobil 
„Muzeul de Ştiinţele Naturii” situat în Dorohoi, strada A.I. Cuza nr. 43, aparţinând domeniului public al 
judeţului Botoşani, aflat în administrarea Muzeului Judeţean Botoşani.  
    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 35,00 mp aflată 
pe terasa superioară a clădirii Secţiei de Obstetrică - Ginecologie, str. George Enescu nr. 6, aparţinând 
domeniului public al Judeţului Botoşani, aflată în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă GSM.  
    3. Proiectde hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Judeţului Botoşani şi a 
concesionării către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani a bunurilor care au făcut obiectul investiţiei ISPA, 
precum şi a modificării şi completării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului 
Botoşani.  
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase, finanţate din venituri proprii ale bugetului 
judeţului, destinate funcţionării unităţii de cult Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coşula, Judeţul Botoşani.  
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2015, al evaluării 
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unor 
instituţii subordonate Consiliului Judeţean Botoşani.  
    7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 28 din 
25.02.2016 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice subordonate.  
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din 
rândul şomerilor pentru judeţul Botoşani, pe anul 2016.  
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în Programul obiectivelor de 
investiţii şi în Lista cuprinzând poziţia globală „Alte cheltuieli de investiţii” aprobate pentru anul 2016 
şi a unui credit de angajament pentru acţiuni multianuale – perioada 2016 – 2017.  
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Botoşani revizuit pentru faza a ll-a 2014-2020.  
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