
Botoșani, 28 martie 2019   

 

         Astăzi, 28 martie 2019, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 

Administrativ, au avut loc ședința ordinară și cea extraordinară a C.J. În cadrul celor două ședințe au fost 

dezbătute următoarele 4 proiecte de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 

110 mp, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de 

Asistență Medico-Socială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și finanțate de 

Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2019.     

3.  Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini pentru serviciul public de depozitare, 

tratare și valorificare deșeuri municipale nepericuloase în județul Botoșani – administrare a 

stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri, 

precum și aprobarea Actului Adițional nr. 3/2019 la Contractul de delegare a gestiunii, prin 

concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și 

administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016.  

4.  Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe 

venit estimat pe anul 2019, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe destinații, pentru cheltuieli de 

funcționare, programe de dezvoltare locală și programe de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală.  
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