
 

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 30 mai 2019, ora 1000, 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 23 aprilie 2019 și 07 mai 2019. 

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap din județul Botoșani. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2019. 

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

teren aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoşani. 

7. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea 

autorizației de construire în vederea amplasării unui container cu aparatură medicală 

de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind 

organizarea și desfăşurarea Proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” în 
cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de 

urgenţă” – Ediţia a IX-a, Botoşani, 2019. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani 

pentru activităţile de tineret. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, la obiectivul 

de investiții ”REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A 

MUZEULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”. 
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 ai obiectivului de investiții 
<Închidere Centru de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești,  prin construirea/reabilitarea 

și modernizarea unor imobile și transformarea lor în Centru de zi/Casă de tip 

familial/Apartamente pentru copii”> și schimbarea denumirii în ,,Închiderea 

Centrului de Plasament Sf. Nicolae - Trușești”. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018. 
   14. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de 

serviciu al domnului Gherasim Ovidiu din funcția de șef serviciu al Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani. 



  15. Proiect de hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al doamnei 

Constantinică Sanda, consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoşani, prin promovarea temporară în funcția publică de conducere – șef 

serviciu al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului 

Botoșani. 

         16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții 
ale unităților de asistență medico-socială Suharău, Mihăileni, Ștefănești, Săveni, “Dr. 

Elena Popovici” – Flămânzi și Sulița. 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a acesteia. 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr.140/05.10.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a indicatorilor 

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

„Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-

Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani ” cod SMIS 126318. 

19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 74 din 26.05.2017 privind aprobarea desemnării reprezentantului 

Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Nova Apaserv S.A. 

Botoșani. 
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoşani pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018. 
 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV 

S.A. Botoşani pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 

22. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Botoșani cu aport în 

numerar la majorarea capitalului social al Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani. 

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

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

 
Şedinţa este publică.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

COSTICĂ MACALEŢI 
 

 

 


