
 
 

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 27 iunie 2019, ora 1000, în 

sala de şedinţe a Palatului Administrativ. 
 

Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

 
1.  Interpelări. 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
Botoşani din data de 30 mai 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Botoşani. 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a 

judeţului Botoşani. 

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren 

în suprafață de 169 mp aflat în baza materială a Școlii Profesionale Speciale “Sfântul 
Stelian” Botoşani. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 65 din 26.04.2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al Județului Botosani și din administrarea Consiliului Judetean Botosani în domeniul 

public al Statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Sindicatul 

Sanitas a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al 

Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
„Mavromati”. 

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

terenuri aparținând domeniul public al Județului Botoșani, aflate în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 

obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, Km 0+250-

10+000, Județul Botoșani”. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 

obiectivului de investiţie „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, 

km 1+010 – 7+000, judeţul Botoşani”. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii ,,Iluminat public Lacul cu Nuferi, sat Ipotești, comuna Mihai 

Eminescu, județul Botoșani”. 

         12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general conform 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, a obiectivului de investiţie 
„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979. 

13. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr.100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului “Regiunea Nord–Est – Axa 

rutieră strategică 2: Botoșani – Iași” și a cheltuielilor legate de proiect. 



14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr.138/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor 

tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru realizarea proiectului 

„Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean 

de Urgență Mavromati Botoşani” cod SMIS 126319. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării cotizației Județului 

Botoșani către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, 

pentru trimestrele III și IV ale anului 2019. 

  16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației Județului Botoșani 

pentru anul 2019 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”. 
  17. 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. 

18. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte “George Enescu” 

Botoșani, pentru anul școlar 2019 – 2020. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
pentru Biblioteca Județeană “Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură 

de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. 

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții 
pentru Orchestra Populară “Rapsozii Botoșanilor” și Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituții publice de 

cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani. 

         21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții 
pentru Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii 

“Mihai Eminescu”, instituții publice de cultură de interes județean subordonate 

Consiliului Județean Botoșani. 
22. Diverse. 

 

Şedinţa este publică.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTICĂ MACALEŢI 

 
 

 


