
Botoșani, 29 august 2019   

 

         Astăzi, 29 august 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 9 proiecte de pe ordinea de zi din care au fost aprobate 8 de către consilierii județeni. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 109 din 27.06.2019 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru 

Muzeul Județean Botoșani și Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, 

instituții publice de cultură de interes județean subordonate Consiliului Județean Botoșani.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.  

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr. 45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani.  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în 

Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 169,00 mp situat în mun. 

Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al 

acestuia și a schimbului acestuia cu suprafața de teren de 169,20 mp situat în mun. Botoșani str. 

Dimitrie Rallet nr. 4, în vederea realizării unei căi de acces în incinta Școlii Profesionale Speciale 

”Sfântul Stelian” Botoșani.  
7. 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 prevenirii violenței în familie, delicvenței 

juvenile, victimizării minorilor și a infracțiunilor contra patrimoniului.  
8. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Botoșani, prin Consiliul Judeţean Botoșani,  la 

constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată 

în Țara de Sus”.  

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

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