
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 25 
ianuarie 2018, 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 21 decembrie 2017, 09 ianuarie 2018 și 17 ianuarie 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței colegiului director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani 
pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES 

BOTOŞANI”. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani 
pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
BOTOŞANI”. 

6. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamț în sumă de 

1.359.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2018, pentru Fondul de 

Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul 
Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

8. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a județului 

Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă 

de 15.614,16 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2018. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între 

Județul Botoșani din România și Raionul Criuleni din Republica Moldova. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei burse de ajutor social din 

bugetul propriu județean, pentru anul școlar 2017 – 2018 la Școala Profesională 
Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final obținut în urma 
procedurii speciale de analiză a noului proiect de management depus de 

managerul care a obținut, în urma evaluării finale, un rezultat mai mare sau 

egal cu nota 9 și a proiectului de management ce stă la baza încheierii unui nou 

contract de management la Muzeul Județean Botoşani – instituție publică de 
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ special din județul Botoșani, pentru anul şcolar  2018 – 2019. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 6 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 72 din 26.05.2017 privind aprobarea 

organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate, aparatul 

permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani și instituțiile publice 

subordonate, cu modificările și completările ulterioare. 
14. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului 

Judeţean Botoşani pentru trecerea Unității de Asistență Medico-Socială 

Flămânzi, Unității de Asistență Medico-Socială Săveni și Unității de Asistență 

Medico-Socială Ștefănești în responsabilitatea administrativă și financiară a 
Consiliului Judeţean Botoşani începând cu data de 1 aprilie 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului Botoșani și 
aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”. 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. 
17. Diverse. 

 
 

Şedinţa este publică.  

 
 
 


