
 
Botoșani, 23 Februarie 2017 
 
 

 

Astăzi, 23 februarie  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 10 proiecte.  

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2017 către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES BOTOŞANI”.  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2017 către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de 12 mp din 

clădirea situată în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, aflată în domeniul public al 

județului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dorohoi.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu de 110 mp 

din clădirea situată în Comuna Suharău județul Botoșani, aflată în domeniul public al județului 

Botoșani și în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău.  

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri care aparțin domeniului public al județului 

Botoșani, din administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, în administrarea 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani.  

6. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire în 

vederea efectuării lucrărilor de „Reabilitare și modernizare spații școlare la clădirea Liceului 

Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoșani”, precum și de „Înlocuire Post de Transformare PTM 

1607 cu PTAV”, pentru unele bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani, aflate 

în administrarea Liceului Tehnologic Special Sfântul Stelian Botoșani, respectiv a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, a înscrierii unor bunuri în domeniul public al 

Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, a 

trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia 

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și a scăderii din inventarul domeniului 

public al județului a unor bunuri constatate lipsă la inventariere.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a 

plăților în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, 

zona 3 Ștefănești.  

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor 

publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.  
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