
 
Botoșani, 27 aprilie 2017 
 

 

 

 

Astăzi, 27 aprilie  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 12 proiecte.  

 

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

Ionel, ca urmare a decesului acestuia.  

2. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Rusu Gheorghe în calitate de consilier 

judeţean.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 

judeţului Botoşani - actualizat în anul 2017.  

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2016, al evaluării managementului 

instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru asistații din centrele 

rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, 

pentru perioada 01.01 – 31.03.2017.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor servicii sociale/centre prin reorganizare, a 

organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani.  

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația „NE TREBUIE SPERANȚĂ” 

Botoșani a unui imobil, clădiri și teren aferent, situat în localitatea Mănăstirea Doamnei, com. Curtești, 

jud. Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren de 42 mp situat în 

Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea 

Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile pe anul 2017 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate 

din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţile de tineret pentru anul 2017.  
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