
 

 
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, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data 
de 26 septembrie 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 29 august 2019. 
3. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Corneanu Cătălin 

Marcel, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, ca membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării 

realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul 

prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri. 
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Botoşani în Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale  

„Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. 

6. 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. 
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public 

al Județului Botoșani în domeniul public al comunei Cândești, județul 

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

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Muzeul Memorial „George Enescu” și 
anexă, din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Memorială „George Enescu”, 

Liveni, județul Botoșani. 

         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea 

licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel județean. 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, 

al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare intre capitolele 

bugetului propriu județean  și de modificări în Programul obiectivelor de 

investiții, pe anul 2019. 
 



12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Memorialului Ipoteşti – Centrul 

Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Botoșani. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.15 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni din 
subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a 

drumurilor județene pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2019 – 2020” și a 

„Planului operativ de acțiune pe timpul iernii pe drumurile județene din județul 

Botoșani, iarna 2019 – 2020”.  

15. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru participarea 

Județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, la constituirea 

„Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și 
Integrată în Țara de Sus”. 

16. Diverse:  Informarea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani privind 

stadiul de implementare a planului de redresare a operatorului/efectele și 
modul de utilizare a aportului în numerar virat ca urmare a majorării 
capitalului social. 

 

Şedinţa este publică.  
 
 

 

 


