
 
Botoșani, 28 septembrie 2016 
 
 

Astăzi, 29 septembrie 2016, ora 14:00, 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 11 proiecte. 

1. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Marin Ana în calitate de consilier 
judeţean.  
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în 
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale Liceului tehnologic special „Sfântul Stelian” 
Botoşani şi Liceului tehnologic special „Ion Pillat” Dorohoi.  
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 
Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.  
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 
comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate pentru 
ocuparea funcţiilor de director/director adjunct ale unităţilor de învăţământ special aflate în 
subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseul nr. 15 şi traseul nr. 72, 
cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru judeţul 
Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor bunuri aparţinând 
domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului de 28,67 mp 
aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Mavromati” Botoşani situat în strada Marchian nr.11 şi schimbare amplasament chioşc 
aparţinând PF Turcitu.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, până la 31.12.2016, către 
Biblioteca Municipală Dorohoi, a spaţiului în suprafaţă totală de 119,76 mp compus din 4 (patru) 
camere, situat la parterul clădirii „Muzeului de Stiinţele Naturii” Dorohoi, amplasat în municipiul 
Dorohoi, str. A.I. Cuza nr.43, aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în 
administrarea Muzeului Judeţean Botoşani.  
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 
Botoşani  şi completarea  anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.48 din 
28.04.2015 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor instituţii publice 
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.  
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale obţinute în urma procedurii speciale de 
analiză a noilor proiecte de management depuse de managerii, care au obţinut, în urma evaluării 
finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectelor de management ce stau la baza 
încheierii de noi contracte de management la Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”, Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Botoşani, respectiv Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani - 
instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu judeţean cu suma de 
3.509,50 mii lei, al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii cu suma de 5.312,30 mii lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, pentru 
anul 2016, şi efectuarea de virări de credite între capitolele bugetului propriu judeţean. 
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