
Botoşani, 28 noiembrie 2018 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Astăzi, 28 noiembrie 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 21 de proiecte, dintre care au fost aprobate 19 proiecte de către consilierii județeni. 

  
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate pentru 
învățământul special în anul școlar 2018-2019, din bugetul propriu județean. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico-Socială Sulița.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico-Socială Săveni.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani.  
7. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management a doamnei Cornelia Ciobanu, 
ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat și desemnarea managerului interimar la 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii în proiectul “TEAM-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare 
elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de excepție la 
olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de învățământ din 
județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare.  
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, a bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de 
credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul 
obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2018.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 5 
amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani – Cișmea – Roma, km 2+100-4+700”.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 2 
amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320”.  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui număr de 2 
amplasamente proprietatea Județului Botoșani, în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Consolidare versant și modernizare DJ 296, Nicșeni – Dorobanți, km 18+400-18+950”.  
14. 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 investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, 
Botoșani – Cișmea – Roma, km 2+100-4+700”. 
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15. 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 investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, 
Roma, km 11+480-12+320”.  
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 investiție “Consolidare versant și modernizare DJ 296, 
Nicșeni – Dorobanți, km 18+400-18+950”.  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții “Refacere și reabilitare pod pe DJ 282, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Botoșani”.  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții “Refacere și reabilitare pod și cale rutieră pe DJ 282B, în localitatea Prăjeni, județul 
Botoșani”.  
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață 
de 45 mp situat în Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în 
administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani.   
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al Județului 
Botoșani, a unor modificări și completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Botoșani, a modificării Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/23.02.2017 precum și 
a reintroducerii în inventarul domeniului public al județului a unor bunuri scăzute din inventar prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 45/29.03.2018.  
21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activităților aferente serviciului de salubrizare 
prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. SUCEAVA  & S.C. 
ROSSAL S.R.L. ROMAN și aprobarea Actului Adițional nr. 2/2018 la Contractul de delegare a gestiunii, 
prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale 
și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016. 
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