
 

PREŞEDINTELE 
 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările 
ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 23 aprilie 

2019, ora 1200, 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 28 martie 2019 și 11 aprilie 2019. 
   3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Buhăianu Bogdan – Ciprian. 

  4. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii domnului Isac Constantin în 
calitate de consilier judeţean. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice 

și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2020. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2018, al 

evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Botoşani. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai 

acestora pentru serviciile furnizate de Unitățile de Asistență Medico-Socială Sulița, 

Suharău, Mihăileni, Flămânzi, Ștefănești și Săveni, județul Botoșani. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului 

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

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din 

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

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Administrație modernă în 

sprijinul cetățenilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă  2014-2020 (POCA) și a cheltuielilor legate de proiect. 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii a Consiliului 

Judeţean Botoşani în proiectul „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 
128038. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual privind acordarea de 

finanțări nerambursabile pe anul 2019, alocate din fonduri ale bugetului Județului 

Botoșani pentru activități non–profit de interes județean, în baza Legii nr. 350/2005. 

13. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației 
de construire în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a sediului 
social al S.C. Daialov S.R.L. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 

spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 



   15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Județean 

de Ambulanță Botoșani a unui spațiu și a unui teren, situate în comuna Trușești, județul 

Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

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

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 

   17. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat 

al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile. 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea 

finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie 

„Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani-Cișmea-Roma, km 2+100 – 
4+700”. 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea 

finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie 
„Consolidare versant si modernizare DJ 296, Roma, km 11+480 - 12+320”. 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 și aprobarea 

finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie 

,,Consolidare versant si modernizare DJ 296, Nicșeni - Dorobanți, km 18+400-18+950”. 

  21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, 

aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 
892/04.07.2017 - “Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani”, lot 1 – Dorohoi. 

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4/2019 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. 

  23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoșani în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății NOVA 

APASERV S.A. Botoșani. 
         24. Diverse. 

 
Şedinţa este publică.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTICĂ MACALEŢI 
 


