
Botoșani  26 octombrie 2018   

 

          Astăzi, 26 octombrie 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 22 proiecte de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii 

județeni. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Botoșani și 

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, precum și aprobarea finanțării achiziției de 

materiale preventive necesare susținerii activităților în domeniul siguranței rutiere, 

prevenirii delicvenței juvenile și a infracțiunilor contra patrimoniului.  

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru curse regulate 

speciale.  

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru curse regulate 

speciale.  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Propunerilor de încadrare a drumurilor județene 

pe niveluri de viabilitate în timpul iernii 2018-2019” și a “Planului operativ de acțiune pe 

timpul iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2018-2019”.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 294C, 

Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000”.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 293, 

Coțușca-Ghireni – DN 24C, km 41+050-47+700”.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 292A, 

Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”.  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după 

încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiție “Modernizare DJ 291D, 

Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L= 5 km”.  

10. 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 – 30.09.2018.  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a sumelor alocate prin 

anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.4/17.01.2018 pentru unitățile 

administrativ-teritoriale – comunele Ungureni și Răchiți.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Botoșani. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii 

Populare de Arte “George Enescu” Botoșani – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Botoșani. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea nr. 61 din 26.04.2018 privind 

aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de interes 

județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 5 și 6 la Hotărârea nr. 61 din 26.04.2018 

privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de 

interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare a 

noului proiect de management al managerului care a obținut în urma evaluării finale un rezultat mai 

mare sau egal cu nota 9, precum și a comisiei de analiză a noului proiect de management, respectiv a 

comisiei de soluționare a contestațiilor pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 

Botoșani.  

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, a bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2018.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Căminului pentru persoane vârstnice Trușești din 

subordinea Primăriei comunei Trușești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, instituție subordonată CJ Botoșani, începând cu data de 1 ianuarie 2019.   

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Județului 

Botoșani și darea în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani.  
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 116/30.08.2018 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Botoșani aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul 

Stelian” Botoșani și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și 

a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al acestuia și a 

unor bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani în domeniul public al acestuia.  

22. 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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