
 

 

PREŞEDINTELE 
 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă 
ordinară, pentru data de 21 decembrie 2017, ora 1000, în sala de 
şedinţe a Palatului Administrativ. 

 
Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

 
1. Interpelări. 
 

2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului 

Judeţean Botoşani din data de 24 noiembrie 2017 și 29 noiembrie 
2017. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2018. 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “LA ȘCOALĂ 

CU BUCURIE” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de 

management a domnului Aurel Melniciuc, ca urmare a expirării 

duratei pentru care a fost încheiat și desemnarea managerului 

interimar la Muzeul Județean Botoșani. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului 

de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții 
de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, 

în cursul anului 2018. 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 5 – 

anexa nr. 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 72 
din 26.05.2017 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții 

pentru aparatul de specialitate, aparatul permanent de lucru al 
Consiliului Județean Botoșani și instituțiile publice subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază 
corespunzător postului contractual de referent, studii medii, din 

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu al 
Consiliului Județean Botoșani, precum și completarea Hotărârii  

Consiliului Județean Botoșani nr. 111 din 31.07.2017, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 120 din 31.08.2017. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Județean nr. 101/29.07.2016 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Muzeului Județean Botoșani. 
 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia a unor 
bunuri aflate în concesiunea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani, 

pentru scoaterea din funcțiune, demolarea în vederea valorificării și, 
după caz, casării acestora și mandatarea S.C. ”NOVA APASERV” S.A. 
Botoșani pentru efectuarea acestor operațiuni. 

 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, pe cele 
două secțiuni, pentru perioada 01.01.- 13.12.2017. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de 
angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2018 -2021 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani. 

 

15. Diverse.  
 

Şedinţa este publică.  

 


