
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 31 iulie 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 29 iunie 2017, 07 iulie 2017 și 20 iulie 2017. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 100 alin. (2) din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Botoşani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 86 din 29.07.2016. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi 

funcţionare a unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Botoşani. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 – anexa nr. 10, art. 7, art. 9 

și art. 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 72 din 26.05.2017 privind 

aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate, 
aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean Botoşani şi instituţiile publice 

subordonate. 

6. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea 

organigramei și statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Botoşani, 
pentru anul şcolar 2017 - 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii Botoşani, pe anul şcolar 2017 - 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

propriu judeţean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 
30.06.2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, 

din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Botoşani, precum și din cadrul 
serviciilor publice din subordinea acestuia. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între 

Judeţul Botoşani din România şi Municipiul Bălţi din Republica Moldova. 
11. Diverse.  

 
Şedinţa este publică.  

 


