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Botoşani, 29 iunie 2018 
 

Ieri, 28 iunie 2018, 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 
următoarele proiectele de pe ordinea de zi.  
 

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

de 31 mai 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean 

Botoşani în Consiliile consultative ale Unităților de Asistență Medico-Socială Săveni, Flămânzi  și 
Ștefănești. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 
Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a 
activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor 
materiale de susținere a activităților pentru prevenirea faptelor antisociale. 

7. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea de politici și 
mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip inter-comunitar 
și promovarea parteneriatelor public-privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților", cod 
110309 de către Consiliul Judeţean Botoşani. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției 
lunare datorate de beneficiarii, susținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru serviciile 
furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești 
și Săveni, județul Botoşani, începând cu data de 01.07.2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru 
Unitățile de Asistență Medico-Socială Săveni, Ștefănești și “Dr. Elena Popovici” – Flămânzi, 
precum și numirea directorilor în cadrul Unităților de Asistență Medico-Socială Săveni și 
Ștefănești. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale prin reorganizare, 
a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Botoşani. 

11. 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 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pentru spații 
aparținând domeniului public al județului Botoșani și aflate în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență “Mavromati”. 

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Protopopiatul Botoșani a unui 
spațiu, situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în 
administrarea Spitalului Județean de Urgențe „Mavromati”. 

14. Diverse. 
 


