
 
Botoșani, 27 ianuarie 2017   
 

 
Astăzi, 27 ianuarie 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 14 proiecte. 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Achiței Vasile Cristian, ca urmare a demisiei acestuia. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Aramă Daniela în calitate de consilier 

judeţean.  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani. 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“REABILITARE IMOBIL SITUAT ÎN CALEA NAȚIONALĂ NR.64, BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ+CORPUL B AL CONSILIULUI JUDEȚEAN”. 

7. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a județului Botoșani la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 15.796,64 euro, din bugetul propriu 

județean, pentru anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 1.174.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 

2017, pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră 

Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

9. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase, finanțate din venituri proprii ale bugetului 

județului, destinate funcționării unității de cult Mănăstirea „Sf. Nicolae” Coșula, Județul Botoșani.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeței de 44,00 mp 

aflată pe terasa superioară a clădirii Secției de Obstetrică – Ginecologie, str. George Enescu nr.6, 

aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflată în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență ”Mavromati” Botoșani, în vederea amplasării/funcţionării unei staţii de telefonie mobilă GSM.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând 

domeniului privat al judeţului Botoşani, din imobilul „Dispensar medical” nr.5 , situat în Botoşani, 

Calea Naţională nr. 45, cu suprafaţa utilă de 15,06 mp şi 29,26 mp spaţii comune, în vederea 

desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită a spațiului situat la 

parterul clădirii “Muzeul de Științele Naturii – Dorohoi”, aparținând domeniului public al județului 

Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani, de către Biblioteca Municipală Dorohoi. 

14. Proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administrație al S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu și acordarea 



unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. 

NOVA APASERV S.A. Botoșani. 
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