
* 28.12.2016 Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu are un nou director. În cadrul unei 
întâlniri ce a avut loc astăzi la sediul Memorialului, conducerea instituției a fost predată, oficial, conferențiar 
doctorului Ala Sainenco, cea care a promovat concursul organizat de către Consiliul Județean Botoșani pentru 
ocuparea acestei funcții.(detalii) 
* 21.12.2016 Astăzi, 21 decembrie  2016, 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.(detalii) 
* 20.12.2016 Marți, 20 decembrie 2016, preşedintele Consiliului Judeţean, Costică Macaleți şi reprezentanți ai 
instituţiei au fost colindaţi de cei mai mici colindători. Două grupe de colindători alcătuite din copii de vârstă școlară, 
elevi de la Școala gimnazială nr.1 Vlădeni  îmbrăcați în costume populare și elevii Școlii gimnaziale nr.11 Botoșani au 
susținut un recital de colinde tradiționale.(detalii) 
* 19.12.2016 Luni, 19 decembrie 2016, Consiliul Județean Botoșani a fost vizitat de primii colindători care au vestit 
bucuria sărbătorilor de iarnă. Elevii de la Școala gimnazială "Elena Rareș" Botoșani și Liceul Tehnologic Special 
Sfântul Stelian Botoșani au susținut un recital de colinde tradiționale, fermecând asistența cu frumusețea 
interpretării și inocența lor.(detalii) 
* 24.11.2016 Astăzi, 24 noiembrie  2016, 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 16 proiecte.(detalii) 
* 27.10.2016 Astăzi, 27 octombrie 2016, 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.(detalii) 
* 18.10.2016 Președintele Consiliului Judeţean Costică Macaleţi a participat ieri, 17 octombrie a.c, la redeschiderea 
Compartimentului Pediatrie al Secţiei exterioare Săveni din cadrul Spitalului Judeţean Mavromati, ca urmare a 
finalizării lucrărilor de amenajare.(detalii) 
* 17.10.2016 Având în vedere necesitatea ca cetăţenii botoşăneni să beneficieze de servicii medicale la standarde 
optime de calitate şi preocuparea privind starea pacienţilor şi a condiţiilor din spitalele judeţene, Dorin Birta, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean, a efectuat un control inopinat în următoarele secţii alte Spitalului Judeţean 
„Mavromati“: Secţia Obstetrică şi Ginecologie, Secţia de psihiatrie, Secţia de Pediatrie şi Secţia Dermato-
Infecţioase.(detalii) 
* 13.10.2016 Impulsionarea relațiilor transfrontaliere, atât cu unități administrativ-teritoriale din Ucraina cât și cu 
unități din Republica Moldova, constituie un instrument de lucru pentru autoritățile județene botoșănene, contribuind 
la dezvoltarea  socio-economică a zonelor aflate de o parte și de alta a graniței.(detalii) 
* 11.10.2016 Președintele Consiliul Județean Botoșani, domnul Costică Macaleţi, a participat ieri, 10 octombrie 
2016,  la întâlnirea organizată de Consiliul Județean Botoșani  şi  Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, din cadrul 
vizitei de studiu "The future begins today: educational and profesional guidance practices".(detalii) 
* 28.09.2016 Astăzi, 29 septembrie 2016, ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala, de şedinţe 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 11 proiecte.(detalii) 
* 29.08.2016 O delegaţie a Consiliului Judeţean Botoşani formată din vicepreşedintele Dorin Birta şi Luminiţa Vodă – 
şef Serviciul Proiecte, Cooperare Internaţională şi Parteneriate a participat, la invitaţia preşedintelui Raionului 
Soroca, domnul Mihai Mîţu, în data de  27 august a.c., în oraşul Soroca, la manifestările prilejuite de sărbătorirea 
Zilei Independenţei Republicii Moldova. La eveniment au fost prezente delegaţii din România, Republica Moldova, 

Ucraina, Republica Letonă.(detalii) 
* 11.08.2016 Astăzi, 11 august 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala  de şedinţe a 
Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa extraordinară a C.J.  În cadrul şedinţei a fost dezbătut proiectul de 
pe ordinea de zi şi a fost aprobat de Consilierii Judeţeni.(detalii) 
* Astăzi, 29 iulie 2016 ora 10:30, 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 19 proiecte.(detalii) 
* 29.07.2016 La Iași a avut loc ședința extraordinară de constituire a noilor organe de conducere ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) EURONEST.(detalii) 
*14.07.2016 INFRASCRUCTURA RUTIERĂ JUDEȚEANĂ - O PRIORITATE PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Botoșani, d-l. Costică MACALEȚI,  a efectuat în data de 14.07.2016, o vizită de lucru în județ, 
alături de d-l. Dorin BIRTA – vicepreședinte al Consiliului Județean și de d-l. Sorin CLIM – director al Direcției 
Județene de Drumuri și Poduri.(detalii) 
* 11.07.2016 Manifestări comemorative dedicate pogromului antievreiesc din 1940. Preşedintele Consiliului Judeţean 
Botoșani, a participat în data de 11.07.2016, în Municipiul Dorohoi, la ceremonia de comemorare a 76 de ani de la 
pogromul anti-evreiesc din anul 1940.(detalii) 
* 08.07.2016 Astăzi, 08 iulie, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 
Administrativ, a avut loc ședința extraordinară 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 6 proiecte.(detalii) 
* 08.07.2016 În data de 7 iulie, la Piatra Neamț, a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est. La întâlnire au participat membrii CDR, inclusiv reprezentanții Consiliului Județean Botoșani: domnul 
Președinte Costică Macaleți și doamna Otilia Moruz, director executiv al Direcției Dezvoltare și Promovare, precum și 
conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.(detalii)  

* 22.06.2016 În data de 22 iunie 2016, în sala de ședințe a Palatului Administrativ, au fost convocați, prin 
ordinul prefectului județului Botoșani, cei 33 de consilieri județeni aleși la alegerile din data de 05 iunie 2016, 
în vederead esfășurării ședinței de constituire a Consiliului Județean Botoșani.(detalii) 
* 21.06.2016 Astăzi, 21 iunie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe "Ștefan 
Luchian"a Palatului Administrativ, a avut loc ședința ordinară a C. J. În cadrul ședinței au fost dezbătute 
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toate proiectele de pe ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 7 proiecte.(detalii) 

* 26.05.2016 Astăzi, 26 mai 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe 
"Ștefan Luchian"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 7 
proiecte.(detalii) 
* 26.05.2016 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunță că alocările financiare pentru 
Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, componentele de 
infrastructură rutieră din zona montană și non-montană, aferentă sesiunii anuale 2016, au fost 
epuizate.(detalii) 
* 25.05.2016 În dorințade a promova județul Botoșani și, în același timp, de a informa tinerii din alte zone ale 
țării despre potențialul social, economic și turistic al județului, în data de 25 mai 2016, Consiliul Județean 
Botoșani a primit vizita a 44 de tineri studenți în anul al II-lea din cadrul Universității de Vest din Timișoara – 
Departamentul de Geografie.(detalii) 
* 28.04.2016 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primește, începând din 28 aprilie 2016, 
cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul primei sesiuni de depunere a proiectelor prin 
intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016.(detalii) 
* 21.04.2016 Astăzi, 21 aprilie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe "Ștefan 
Luchian"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 11 
proiecte.(detalii) 
* În data de 15 aprilie 2016a avut loc conferința de presă de finalizare a proiectului ”Reabilitarea şi 
valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, Judeţul Botoşani” 

cod SMIS 12157.(detalii) 

* 31.03.2016 Astăzi, 31 martie 2016, 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.(detalii) 

* 07.03.2016 Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău și Asociația Națională a Agenţiilor de Turism (A.N.A.T.) a 
organizat în perioada 4 – 6 martie 2016 Târgul Regional de Turism ,,Vacanța”.(detalii) 

* 25.02.2016 Astăzi, 25 februarie  2016, 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.(detalii) 

* 28.01.2016 Astăzi,28 ianuarie 2016, 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 18 proiecte.(detalii) 

* 08.01.2016 Astăzi, 8 ianuarie 2016, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe a 
Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa extraordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost dezbătute toate 

proiectele de pe ordinea de zi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 3 proiecte.(detalii) 

* 21.12.2015 Astăzi, 21 decembrie 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe 
"Ștefan Luchian" a Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa ordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost 
dezbătute toate proiectele de pe ordinea dezi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 20 

proiecte.(detalii) 

* 09.12.2015 Astăzi, 9 decembrie 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe 
"Ștefan Luchian" a Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa extraordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost 
dezbătute toate proiectele de pe ordinea dezi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 3 

proiecte.(detalii) 

* 24.11.2015 Vizita a 35 de copii din centrele de zi din localitățile Ibănești și Dumbrăvița.(detalii) 

* 19.11.2015 Astăzi,19 noiembrie 2015, ora 9:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe a 
Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa extraordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost dezbătute toate 

proiectele de pe ordinea dezi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 2 proiecte.(detalii) 

* 29.10.2015 Astăzi,29 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe 
a Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa ordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost dezbătute toate 

proiectele de pe ordinea dezi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 14 proiecte.(detalii) 

* 29.10.2015 Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsurile 4.1a, 4.2, 4.2a și 6.3.(detalii) 

* Astăzi,18 august 2015, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Botoşani, în sala de şedinţe a Palatului 
Administrativ, a avut loc şedinţa ordinară a C. J. În cadrul şedinţei au fost dezbătute toate proiectele de pe 

ordinea dezi şi au fost aprobate de Consilierii Judeţeni un număr de 8 proiecte.(detalii) 

* 08.07.2015 Astăzi la Dorohoi sunt în plină desfășurare manifestările prilejuite de Comemorarea a 75 de ani 
de la pogromul anti-evreiesc de la Dorohoi.(detalii) 
* 10.06.2015 Comunicatul de presă emis de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)referitor la 
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actualizările procedurale privind procedura de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020.(detalii) 
* 29.05.2015 În data de 29 mai, în sala Nicolae Iorga a Palatului Administrativ, în cadrul şedinței Colegiului 
Prefectural, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Euronest” Iași, d-nul Dragoş Văsâi,a  susținut o 
scurtă prezentare a rezultatelor parţiale ale proiectului “Îmbunătățirea capacitătii și calității sistemului de intervenție 
în situații de urgență în condiții de iarnă ” cod SMIS48572.(detalii) 

* 31.03.2015 În data de 31martie 2015, ora 9.30, a avut loc o convocare a furnizorilor de mere pentru 
Programul „Mere înșcoli”, ca urmare a unei sesizări făcută de către domnul consilier Marian Sergiu, în cadrul 
ședinței Consiliului Județean Botoșani din data de 26.03.2015. Acesta a dorit să atragă atenția asupra calității 
fructelor care sunt distribuite în școli, prin programul anterior menționat.(detalii) 
* 26.03.2015 Astăzi, 26 martie 2015, 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.(detalii) 
* 27.02.2015 Astăzi, 27 februarie2015, ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani,a avut loc 
conferința  de închidere a proiectului “Modernizare DJ 282H Călărași–Libertatea-  DN 24 C, Km 6+540-
11+540”. Întâlnirea a avut loc în sala “Ştefan Luchian” a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 27.02.2015 Îndata de 27 februarie, în sala Nicolae Iorga a Palatului Administrativ, în deschiderea sedinței 
Colegiului Prefectural, președintele Consiliului Județean Iași, d-nul Cristian Adomniței, a susținut  o  scurtă 
prezentare a proiectului “Îmbunătățirea capacitătii și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în 
condiții de iarnă ” cod SMIS 48572.(detalii) 
* 29.01.2015 Astăzi, 29 ianuarie 2015, 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 13 proiecte.(detalii) 
* 20.01.2015 Astăzi, 20 ianuarie 2015 ora 10, a avut loc ședința privind demararea furnizării de echipamente/dotări 
informatice, aplicații informatice și instruire specializată în cadrul proiectului “Crearea infrastructurii necesare pentru 
gestiunea electronică a Registrului agricol și a altor activități specifice, în județul Botoșani“, cod SMIS – CSNR48374. 
Întâlnirea a avut loc în sala ”Ștefan Luchian” a Palatului Administrativ. La eveniment au participat: domnul Vasile 
Cristian Achiței – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, membri ai echipei de implementare, precum și 
reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județul Botoșani, partenere în cadrul acestui proiect: 
Blândești,Copălău, Dângeni, Durnești, George Enescu, Hănești, Manoleasa,Mihai Eminescu, Mihălășeni, Ripiceni, 
Santa Mare, Sulița, Săveni,Trușești,Ungureni.(detalii) 
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