
 
 
 

PREŞEDINTELE 
 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă 

Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2017, ora 1000, 
în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. 
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
 
 

1. Interpelări. 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Botoşani din data de 31 august 2017. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale 

„Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi 
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru curse 

regulate speciale. 
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a 

managementului Muzeului Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului 

Județean Botoșani. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 

obiectivului de investiţie „Modernizare si consolidare DJ 282A, din DN29D – Ionășeni 

- Mășcăteni, km 0+000 - 10+000, judeţul Botoşani”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 
obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 208H, Vorona – Oneaga – Pădureni, km 

21+450 – 34+150, judeţul Botoşani”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 

obiectivului de investiţie ,,Modernizare drum judeţean DJ 293, Coțușca - Ghireni – 
DN 24C, km 41 + 050 - 47 + 700”. 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

,,Creşterea eficienței energetice la CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ în 

municipiul DOROHOI”. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii REPARAȚII CAPITALE LA ÎNVELITOAREA CASEI PĂRINTEȘTI 

,,MIHAI EMINESCU’’ comuna Mihai Eminescu, sat Ipotești. 
12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din 

domeniul public al comunei Trușești, jud. Botoșani în domeniul public al Județului 

Botoșani. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și eliberarea acordului 

proprietarului pentru obținerea autorizației de construire, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în vederea efectuării unor lucrări de 
reabilitare. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței 

energetice la Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi” și a cheltuielilor legate de 
proiect. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Județul 

Botoșani și Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani pentru prevenirea faptelor 

antisociale, precum și aprobarea finanțării achiziției de pliante, flyere și afișe necesare. 
16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea 

construirii unui imobil P+3E cu destinația locuințe colective, amplasat în municipiul 

Botoșani, strada Transilvaniei, nr. 18. 

17. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea 
comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea 

de către  Județul Botoșani a împrumutului în valoare de 7.400.000 EURO, contractat 

de S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani de la Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei 

alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

32/28.02.2017 pentru unitatea administrativ – teritorială – Comuna Românești. 
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al 

bugetelor instituțiilor și activităților proprii, efectuarea de virări de credite între 

capitole și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, pe anul 2017. 

 
20. Diverse. 
 

Şedinţa este publică.  

 


