
 

Botoșani, 24 noiembrie 2017   

 

         Astăzi, 24 noiembrie 2017, ora 13:00, 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 

16  proiectele de pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice 

bugetului propriu judeţean, pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu în 

vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

pentru anul 2018.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoşanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2018.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, 

pentru serviciile prestate, în anul 2018.  

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 

2018.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” pentru anul 2018.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii Botoşani pentru anul 2018.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate 

de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2018.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru 

învățământul special în anul școlar 2017 – 2018, din bugetul propriu județean.  

10. 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 şi a comisiei de analiză a noului 

proiect de management, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru Muzeul 

Județean Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcțiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani și pentru instituțiile publice 

subordonate, pe anul 2018.  

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea la nivelul județului Botoșani a listei produselor ce 

vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea 

măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, laptelui și produselor lactate în anul 

școlar 2017 – 2018.  
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani.  

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

speciale.  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 137 

din 27.09.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice la 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ în municipiul DOROHOI”.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu 

aparținând domeniului privat al județului Botoșani, din imobilul „Dispensar medical” nr. 4, 

situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 8, în vederea desfășurării unor activități 

medicale sau conexe actului medical.  
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