
 

 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 29 martie 2018, ora 1000, 
în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. 
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 
 

1.  Interpelări. 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Botoşani din data de 22 februarie 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenţei 
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoșani. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

actualizați după încheierea contractului de achiziţie a lucrărilor de execuţie şi 
aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală a 

obiectivului de investiție „Reabilitare pod peste râul Jijia pe DJ 292, km 4+980, în 

localitatea Broscăuţi, jud. Botoșani”. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” 

S.A., a unui teren proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma – 

Nicșeni, km 14+000-15+380”. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” 

S.A., a unui teren proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni – 
Havîrna, km 8+100-9+000”. 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Botoşani nr. 14 din 29.01.2015 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor 
bunuri imobile, situate în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul 

public al statului şi din adminstrarea „Ministerului Finanțelor Publice–Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală” în domeniul public al județului Botoșani şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Botoşani. 

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului de utilizare de către S.C. 

Modern Calor S.A. Botoșani a terenului situat la limita de proprietate a imobilului 

din Aleea Liceului, nr. 6, Botoşani, care aparține domeniului public al Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Județului Botoşani, în vederea racordării la sistemul centralizat de 

alimentare cu energie termică a sediului Serviciului Județean al Arhivelor 

Naționale. 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
Cabinetului medical nr. 28 de la etajul II al imobilului „Policlinica Stomatologică”, 

situat în Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparținând domeniului privat al județului 

Botoșani, în vederea desfășurării unor activități medicale sau conexe actului 
medical. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică 

a unor spații aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

unei suprafețe din terasa superioară a clădirii Secției de Obstetrică – Ginecologie, 

situată în Botoşani, str. George Enescu nr.6, aparținând domeniului public al 

Județului Botoșani, aflată în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani, în vederea amplasării/funcţionării unei staţii de telefonie 

mobilă GSM. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoşani. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al 

bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat 

pe anul 2018. 
15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea 

aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății NOVA APASERV S.A. 

Botoșani pentru anul 2018. 

16. Diverse. 
 
Şedinţa este publică.  

 
 
 
 


