
 

 
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 22 februarie 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 25 ianuarie 2018 și 08 februarie 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Diaconu Ion. 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Judele Radu. 

5. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii doamnei Macovei Ada – 

Alexandrina în calitate de consilier judeţean. 
6. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Tapalagă Paul Iulian, 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru în Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Botoşani. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Consiliul Județean Botoșani, Direcția de Sănătate Publică Botoșani și Inspectoratul 

Școlar al Județului Botoșani pentru implementarea Ordinului nr. 

1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, 

a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum 

și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obiectivului de investiții „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a 

Muzeului Județean Botoșani”. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere 

pentru asistații din centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 
10. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Botoşani nr. 106 din 31.07.2017 privind Regulamentul de organizare și 
funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”. 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare a 

managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Botoşani, precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani. 



13. 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”. 

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al județului 

Botoșani și darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani a unor bunuri care au aparținut domeniului public al comunei 

Trușești, județul Botoșani. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea 

de finanţări nerambursabile pe anul 2018 şi aprobarea Regulamentului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului 
Botoşani pentru activităţi non-profit de interes judeţean, în baza Legii nr. 350/2005. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani 
pentru activităţile de tineret pentru anul 2018. 

17. Diverse: 

  a). Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor (iulie– 
decembrie 2017). 

  b). Răspuns plângere prealabilă privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Botoşani nr. 3 din 17.01.2018 privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2021. 
  c). Răspuns plângere prealabilă privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4 din 17.01.2018 privind repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ-teritoriale, 
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 

de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 şi estimări pentru anii 
2019, 2020 şi 2021. 

 
Şedinţa este publică.  

 
 


