
 

 
PREŞEDINTELE 

 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. 

a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data 
de 19 decembrie 2019, ora 1000, în sala de şedinţe „Nicolae Iorga” a Palatului 

Administrativ. 
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

 
1.  Interpelări. 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
Botoşani din data de 28 noiembrie 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Botoșani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 
bărbați Botoșani. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Botoşani. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra 

Populară „Rapsozii Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 2020. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean 

Botoşani, pentru serviciile prestate, în anul 2020. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, 

pentru anul 2020. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2020. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de 
Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2020. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Centrul Cultural 

Transfrontalier Multietnic” și a cheltuielilor legate de proiect. 
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiții „Reabilitare clădire Secție Psihiatrie, municipiul Botoșani, str. 

Calea Națională, nr. 20, jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în Centru de Îngrijire 

și Asistență”. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de restructurare ale 

Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, Centrului de Îngrijire și Asistență Leorda 

și Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării concediului de odihnă  

restant,  aferent anului 2019, de către  persoanele  cu funcții de demnitate publică 

din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2020. 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice 

Trușești” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani. 

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii, pe anul 2019. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 5/2019 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. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția 
de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” 

din loc. Pomârla, jud. Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, 
nr.65/08.05.2018. 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea 
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia. 

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

propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 - 
11.12.2019. 

21. Diverse. 
 

Şedinţa este publică.  
 

 
 
 

 
  PREŞEDINTE, 

                                             

  COSTICĂ MACALEȚI 
 


