
Botoșani  27 septembrie 2018   

 

          Astăzi, 27 septembrie 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 14 proiecte de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către 

consilierii județeni. 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Botoşani.  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliile de administraţie ale Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani şi Școlii 

Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi.  

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al 

Palatului Copiilor Botoşani.  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 

Botoșani.  

5. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de școlarizare, aprobarea organigramei și 

statului de funcții ale Școlii Populare de Arte ”George Enescu” Botoșani pentru anul școlar 

2018 – 2019.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, precum şi a unor 

servicii sociale care funcționează  în cadrul acesteia.  

7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, 

instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 10 din 

25.01.2018 privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 15.614,16 euro, din bugetul propriu judeţean, 

pentru anul 2018.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului  Judeţean  Botoşani la Târgul 

de Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 2018.  

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

investiţii ,,Închidere Centrul 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”.  

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

investiţii ”Modernizare Construcție și Amenajare spații Ergoterapie”.  
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii  ”Construire Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de 

Urgență Mavromati din Str. Marchian nr. 11, Botoșani”.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr. 27/23.02.2017 privind aprobarea modificării şi completării Inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public al Judeţului Botoşani, a înscrierii unor bunuri în domeniul 

public al Judeţului Botoşani și darea în administrarea Direcţiei Judeţeană de Drumuri şi 

Poduri Botoşani, a trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și a scăderii din 

inventarul domeniului public al județului a unor bunuri constatate lipsă la inventariere.  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren intravilan ce aparține 

domeniului privat al Județului Botoșani. 
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