
 
Botoșani, 29 iunie 2017 

 

 

          Astăzi, 29 iunie 2017, 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 16  proiecte.  

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Botoşani.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aparținând 

domeniului public al județului Botoșani și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

“Mavromati”.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.J. nr. 150/27.10.2016 privind 

aprobarea modificării şi completării inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public al 

judeţului Botoşani, aflate în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a 

Consiliului Local al Orașului Bucecea, a Consiliului Local al Orașului Flămânzi, a Consiliului 

Local al Orașului Ștefănești, a Memorialului Ipotești- Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”, 

a celor aflate în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, precum și aprobarea înscrierii unor 

bunuri în domeniul public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de 

Drumuri şi Poduri Botoşani.  

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militară a judeţului Botoşani. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și a serviciilor sociale care 

funcționează în cadrul acesteia.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului 

Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și modificarea anexei nr. 18 la 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 72 din 26.05.2017.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Mavromati 

Botoșani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 – 2019 și asigurarea din 

venituri proprii a contribuției necesare achiziționării a 4 autovehicule.  

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în 

Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2017.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat în cadrul proiectului 

“Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași”.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind organizarea și 

desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în cadrul Programului „Şcoala 

de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” – Ediţia a VII-a, Botoşani, 2017.  

11. Proiect de hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de 

atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii 

„Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 

Botoşani” – Zona 1 Dorohoi şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi 

obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi  

publice, republicată.  
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12. Proiect de hotărâre privind acordarea către ADI „ECOPROCES” Botoşani a unui mandat de 

atribuire, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, a contractului de delegare a gestiunii 

„Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 

Botoşani” – Zona 4 Botoșani şi a unui mandat special privind exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi 

obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor Financiare privind modul de gestionare a 

plăţilor în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în județul Botoșani”, 

zona 1 Dorohoi şi zona 4 Botoșani.  

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pentru judeţul Botoşani, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.  

15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea extinderii unei 

locuinţe P+1E – intrare în legalitate, amplasată în municipiul Botoșani, strada Călugăreni nr. 25, 

proprietar Zaboloteanu Ioan şi Zaboloteanu Mariana.  

16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiţiei: 

“Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii şi dotarea cu echipamente de 

specialitate” amplasată în municipiul Botoşani, b-dul Mihai Eminescu nr. 45, proprietar S.C. 

DENTSON CLINIC S.R.L. prin administrator Smărăndoiu Greta.  
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