
 

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 28 noiembrie 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 31 octombrie 2019. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de 

Administraţie al Palatului Copiilor Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Botoşani.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a                 

colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoșani. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 
pentru anul 2020. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

spațiu și a unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate 

în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani. 
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul 

public al statului în domeniul public al județului Botoșani. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul 

„Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, strada 

Independenței nr. 7. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești din subordinea 
Consiliului Judeţean Botoşani. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse 

acordate pentru învățământul special în anul școlar 2019-2020, din bugetul propriu 

județean. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, 

care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și 
a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani pentru care se 
acordă stimulente financiare. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe anul 2019  și angajarea sumei de 15,50 mii lei din excedentul bugetului 
local constituit la finele anului 2018. 



15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,ECOPROCES” Botoşani, pentru a vota, în numele şi pe seama Judeţului Botoşani, 

aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat la luna august 2019 cu indicele 

prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. 
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea  modificării prețului și 
tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare 
propusă de  Operatorul Regional – societatea Nova APASERV S.A. Botoşani. 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societății NOVA APASERV 
S.A. Botoşani. 

18. Diverse. 

 
Şedinţa este publică.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 


