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Botoșani  31 mai 2018   
 
          Astăzi, 31 mai 2018, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a 
Palatului Administrativ, a avut loc ședința ordinară a C.J. În cadrul ședinței au fost dezbătute 
următoarele 9 proiectele de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Arte și Meserii 
Botoşani în Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani.   
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
judeţului Botoşani - actualizat în anul 2018.  
3. 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 2017. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru acțiuni multianuale pentru 
anul 2019.  
6. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 61 din 26.04.2018 privind aprobarea rganigramelor și statelor de funcții pentru 
instituțiile publice de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții ale unităților de 
asistență medico-socială Suharău, Sulița și Mihăileni.  
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean şi efectuarea de modificări în 
Programul obiectivelor de investiţii aprobat pe anul 2018.  
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 
Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani.  
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