
Botoșani, 31 octombrie 2019   

 

          Astăzi, 31 octombrie, 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 29 proiecte de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Botoşani. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C – Talpa, km 0+000-

7+009”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie – UAMS Ștefănești”. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și a contribuției financiare 

a Consiliului Județean Botoșani necesară implementării acestui proiect. 

5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 137 din 05. 

10.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială-

Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea 

proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean 

de Urgență Mavromati Botoșani”, Cod SMIS 126319. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete 

medicale aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul Botoşani, str. 

Independenţei nr.7. 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând 

domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani. 8. 

8.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând 

domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani.  

9. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Botoșani, prin Consiliul Judeţean Botoșani, la 

constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în 

Țara de Sus”. 

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Dezvoltare Sustenabilă și Integrare în Țara de Sus” Botoșani a unui spațiu situat 

în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public al județului Botoșani a 

terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în 

Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale 

„Sfântul Stelian” Botoșani. 

Compartimentul Informare, Relația cu Mass-Media-Consiliul Judeţean Botoşani 

 

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 

 

 

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


 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren intravilan în suprafață de 

27.700 mp, situat în localitatea Ionășeni, comuna Vârfu Câmpului, proprietate publică a Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren intravilan în suprafață de 6.595 

mp, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33, proprietate publică a Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor 

la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale social-culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și materiale igienico-

sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, 

precum și a mamelor protejate în centre maternale. 

15. 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 – 30.09.2019. 

16. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități  (CIA) „Stăuceni”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

17. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități  (CIA) „Dersca”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

18 .Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități  (CAbR) „Lucie Lecomte”, județul Botoșani, în structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Orchestrei Populare „Rapsozii 

Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean 

Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 108 din 27.06.2019. 

21. 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 2019 – 2020. 

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

Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani. 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea 

finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un 

cămin sigur pentru copilul tău”.  

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de 

credite bugetare intre capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții, pe anul 2019. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Botoşani.  
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26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Rețea educațională transfrontalieră între 

Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)- BEDUN” și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

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

Turism al României, Bucureşti, ediţia noiembrie 2019. 

29. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de construire 

„Schimbare învelitoare muzeul George Enescu Dorohoi”. 
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