
Botoșani, 25 iulie 2019   

 

         Astăzi, 25 iulie 2019, 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 17 proiecte 

de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a 

activităților pentru prevenirea faptelor antisociale. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap din judeţul Botoşani. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a 

Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare DJ 294C, Borolea–Hănești, km 7+000-12+500”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare DJ 294A, Avrămeni–Panaitioaia–D. Cantemir–DN 24C, km 2+100-9+910”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare DJ 282B, limită județ Iași–Prăjeni–Câmpeni–Flămânzi, km 34+398-50+161”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare DJ 208H, DN 29–Corni–Sarafinești–Poiana–Vorona, km 0+000-6+000 și 12+600-19+100”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Lucrări de asfaltare cale de acces din incinta U.A.M.S. „Dr. Elena Popovici” Flămânzi, județul Botoșani”. 

9.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr. 114/2018, la obiectivul de investiţii ,,Consolidarea și reabilitarea clădirii Centrului de 

Plasament ,,Elena Doamna” în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor din județul Botoșani”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare 

Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte „George 

Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2019 - 2020. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe cele două secțiuni, 

pentru perioada 01.01 – 30.06.2019. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și asigurarea din bugetul local a 

contribuției necesare achiziționării unui autovehicul. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019. 

15. Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 101.390,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul 

bugetului propriu judeţean pe anul 2019 şi alocarea acesteia comunelor Păltiniș și Rădăuți Prut pentru 

procurarea substanțelor de dezinfecție în vederea combaterii focarelor de Pestă Porcină Africană. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ai obiectivului de investiţii 

„REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN 

BOTOȘANI”. 

17. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, 

prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Muzeului Județean Botoșani, 

proprietatea Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

„REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN 

BOTOȘANI”. 
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