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Botoșani  26 aprilie 2018   

 

          Astăzi, 26 aprilie 2018, ora 09:00, 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 19 proiectele de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 

 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice 

bugetului propriu județean, începând  cu anul 2019. 

2. 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 – 31.03.2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2017, al evaluării 

managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumei alocate prin anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/17.01.2018 pentru unitatea administrativ-teritorială 

– Oraș Ștefănești. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetelor instituțiilor și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în 

Programul obiectivelor de investiții pe anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind angajarea sumei de 35,00 mii lei din fondul de rezervă constituit la 

nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2018 şi alocarea acesteia comunei Hilișeu-Horia, judeţul 

Botoşani. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru Unitățile de 

Asistență Medico-Socială Săveni, Ștefănești și “Dr. Elena Popovici” - Flămânzi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru intituțiile 

publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Judeţean Botoşani. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Botoșani, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Fundația „Hope and Homes for Children” 

România cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, 

jud. Botoșani și înființarea a două case de tip familial. 

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Comunei 

Pomârla în domeniul public al Județului Botoșani. 

13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan ce aparţine domeniului 

public al Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” 

Botoşani. 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Botoșani 

și din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în domeniul public al statului și în administrarea 

Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări la inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

  
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională 

de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 296, 

Roma - Nicșeni, km 14+000-15+380”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania Națională 

de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţie „Consolidare versant și modernizare DJ 293, 

Dumeni - Havîrna, km 8+100-9+000”. 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani 

în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean 

Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 

10.000 lei pentru Concursul  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XVIII-a. 
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