
 

 
   PREŞEDINTELE 

 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 31 

ianuarie 2019, ora 1000, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. 

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

   
 

1.  Interpelări. 
2. Aprobarea procesului verbal a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 19 decembrie 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației Județului Botoșani la 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2019. 

4. 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 pentru anul 2019, pentru Fondul 

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

5. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului 

Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă 

de 23.102,76 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2019. 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani 

pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

BOTOȘANI”. 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani 

pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” 

Botoșani”. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și 
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 

obiectivului de investiţie ,, Modernizare DJ 208H, Vorona - Oneaga - Pădureni, 
km 21+450 - 34+150’’. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și 
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 
obiectivului de investiţie  „ Modernizare si consolidare DJ282A, km 0+000-km - 

10+000, DN29D Ionășeni-Mășcăteni ’’. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică 

a unui spațiu aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflat în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani. 

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

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la 

Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților 

în cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, încheiat între Județul Botoșani, Municipiul Botoșani și A.D.I. 

”ECOPROCES” Botoșani în cadrul zonei 4 – Botoșani. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Acordul financiar nr. 865/28.06.2017 privind modul de gestionare a plăților în 

cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, zona 5 – Flămânzi. 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special al 

reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea 

modificării prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă și de canalizare – epurare produse de Operatorul Regional – Societatea 

NOVA APASERV S.A. Botoșani. 
15. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Botoșani. 

16. Diverse: Informare privind stadiul final al proiectelor finanțate din 

fondurile bugetului Județului Botoșani, în anul 2018 prin:  

- Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 
- Legea tinerilor nr. 350/2006. 
 

   
Şedinţa este publică.  

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

COSTICĂ MACALEŢI 
 


