
 

 
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 30 august 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 26 iulie 2018 și 14 august 2018. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței colegiului director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani, precum și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumelor 

alocate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

4/17.01.2018 pentru unitățile administrativ-teritoriale – Orașele Ștefănești și 
Săveni. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri care 

aparțin domeniului public al Județului Botoșani, din administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgență „Mavromati” Botoșani  în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

unui spaţiu aparţinând domeniului privat al judeţului Botoşani, din imobilul 
„Dispensar medical” nr.4, situat în municipiul  Botoşani, str. Primăverii nr.8, în 

vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe actului medical. 

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

unor spații/teren aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Botoșani aflate în administrarea Școlii 

Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și a trecerii unor bunuri din 

domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia și a unor 

bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani în domeniul public al acestuia. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public al Județului Botoșani în domeniul public al Comunei Pomârla. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Mavromati Botoşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2017 – 2019 şi asigurarea din venituri proprii a contribuţiei necesare 
achiziţionării a unui autovehicul. 

 



 12. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente 
serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea 

S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA  & S.C. ROSSAL S.R.L. ROMAN și 
aprobarea Actului Adițional nr. 2/2018 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. 

13. Diverse:  

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 176 din 

20.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației 

“Refacere drumuri județene afectate de calamitățile naturale din iunie 2018”.  
   

Şedinţa este publică.  
 
 


