
* 15.12.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, Președintele Consiliului Județean Botoșani, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă 
ordinară, pentru data de 21 decembrie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 12.12.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 13 decembrie 2017 ora 15, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 08.12.2017 Astăzi, 8 decembrie 2017, Președintele Consiliului Județean Botoșani, Costică Macaleți a participat la 
inaugurarea Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinții și copii "Ne trebuie speranță" din satul 
mănăstirea Doamnei, comuna Curtești. La deschidere au fost prezenți Erik Lennart Eriksson, Președintele 
Organizației Star of Hope International Suedia împreună cu cei doi copii ai săi și Mick Sumpter, Trustee al European 
Children's Help Organisation din Marea Britanie.(detalii) 
* 08.12.2017 Astăzi, 8 decembrie 2017 ora 10, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 
Administrativ, a avut loc ședința extraordinară a C.J.  În cadrul ședinței a fost dezbătut  proiectul de pe ordinea de zi 
și a fost aprobat de către consilierii județeni.(detalii) 
* 07.12.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 08 decembrie 2017 ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 29.11.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 29 noiembrie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 28.11.2017 Cu prilejul sărbătorii de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, Consiliul Județean Botoșani în 
colaborare cu Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor, va oferi un recital de excepție la care sunt asteptați să 
participe toți botoșănenii.(detalii) 
* 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.(detalii) 
* 22.11.2017 În ședința ordinară a Consiliului Județean Botoșani din data de 24.11.2017, ora 10, va 
avea loc semnarea contractului de finanțare a proiectului: „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: 
Botoşani- Iaşi”.(detalii) 
* 17.11.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 24 noiembrie 
2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 14.11.2017 Muzeul de Stiințe ale Naturii Dorohoi a fost inclus în Programul Național de Restaurare Etapa a II 
Relocare-Obiective noi – 2017(detalii) 
* Luni, 06.11.2017, Costică Macaleți, Președintele Consiliului Județean Botoșani a fost prezent la Bălți, unde a 
semnat Acordului de Parteneriat între Județul Botoșani (România) și Municipiul Bălți (Moldova).(detalii) 
* Astăzi, 27 octombrie 2017, ora 12:00, 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 17 proiectele de pe 
ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni.(detalii) 
* 19.10.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 20 octombrie 2017 ora 11, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ.(detalii) 
* 10.10.2017 În perioada 4-6 octombrie 2017 o delegație din cadrul Consiliului Județean Botoșani condusă de 
domnul președinte Costică MACALEȚI a participat la Târgul Internațional de Investiții și Proiecte Imobiliare Expo-Real 
din Munchen, Germania.(detalii) 
* 09.10.2017 Graţie unui proiect finanţat de UE prin intermediul Programului ERASMUS+, 25 de profesori au fost 
astăzi în vizită la Consiliul Județean. Sosiţi la Botoşani pentru câteva zile, dascălii se află într-un parteneriat ce 
include instituții educaționale din Turcia, Bulgaria, Slovacia și România. Parteneri  locali ai proiectului "Developping 
the Capacity of Pre-School Education" sunt : Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Grădinița cu Program Prelungit 
"Ștefan cel Mare și Sfânt" Dorohoi și Asociația Parentis Dorohoi.(detalii) 
* 03.10.2017 DREPT LA REPLICĂ cu privire la articolul "Peste 400.000 de euro kilometrul de asfalt judeţean la 
Botoşani, săracii ţării ajungem să avem cele mai scumpe drumuri din România", apărut în data de 02.10.2017, în 
ziarul online "Botoșăneanul".(detalii) 
* 03.10.2017 Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) parcurge o nouă etapă în procesul de realizare, la Botoșani, 
a obiectivului de investiții: Construcții de locuințe pentru tineri specialiști în sănătate, destinate închirierii, prin 
Programul ANL. În acest sens, în data de 17 octombrie 2017, se intenționează postarea, în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice (SEAP), de către ANL București, a serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul sus-
menționat, situat în  Str. Stefan cel Mare nr. 39 din municipiul Botoșani.(detalii) 
* 27.09.2017 Astăzi, 27 septembrie 2017 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 toate proiectele de pe 
ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 17 proiecte.(detalii) 

* 25.09.2017 În zilele de 25 și 26 septembrie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra 
Neamț, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, efectuează vizita 
precontractuală aferentă proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - 
Iaşi”.(detalii) 

* 22.09.2017 În perioada 2009-2015, Consiliul Judeţean Botoşani a încheiat, derulat și implementat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Program Operaţional Regional 2007-2013, 12 contracte de 
finanţare nerambursabilă.(detalii) 
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* 21.09.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 
septembrie 2017, ora 1000, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 15.09.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani dl. Costică Macaleți, a primit în dimineața zilei de 14 
septembrie 2017 vizita unei delegații ucrainene condusă de cei doi președinți Oleksandr Fyshchuk - președinte al 
Administrației Regionale de Stat Cernăuți și Ivan Muntean – președinte al Consiliului Regional de Stat 
Cernăuți.(detalii) 
* 31.08.2017 Astăzi, 31 august 2017 ora 12:00, 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 toate proiectele de pe ordinea 
de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 16 proiecte.(detalii) 
* 29.07.2017 Pe parcursul zilelor de 26-27 august 2017, Costică Macaleți - Președintele Consiliului Județean 
Botoșani, a fost prezent în Raionul Criuleni Republica Moldova, unde a luat parte la Adunarea Generală a Uniunii 
Consiliilor Raionale din Moldova și la celebrarea sărbătorii naționale  - Ziua Independenței Republicii Moldova. Cu 
acest prilej, președintelui Consiliului Județean Botoșani - Costică Macaleți i s-a acordat diplomă pentru primirea și 
buna organizare a sejurului unui grup de copii din Raionul Criuleni (Republica Moldova), în perioada 21-26 august 
2017, la Botoșani.(detalii) 
* 28.08.2017 Pe parcursul zilelor de 26-27 august 2017,  Costică Macaleți - Președintele Consiliului Județean 
Botoșani, a fost prezent în Raionul Criuleni Republica Moldova, unde a luat parte la Adunarea Generală a Uniunii 
Consiliilor Raionale din Moldova și la celebrarea sărbătorii naționale - Ziua Independenței Republicii Moldova.(detalii) 
* 25.08.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 31 
august 2017, ora 12, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 24.08.2017 Demersuri pentru pentru suplimentarea bugetului aferent drumurilor județene.(detalii) 
* 23.08.2017 Reprezentanții Consiliului Județean Botoșani au fost astăzi prezenți pe DJ 208 C Botoșani – Orășeni 
Deal – Vorona, pentru a vedea la fața locului care este starea de fapt în ceea ce privește poziționarea panourilor de 
semnalizare a începutului și sfârșitului localității Orășeni Deal.(detalii) 
* 10.08.2017 În urma demersurilor realizate în perioada august – septembrie 2016 de Consiliul Județean Botoșani în 
parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Botoșani, Guvernul a decis alocarea sumei de 10,222 milioane lei din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru 18 localităţi 
din județul Botoşani privind reducerea efectelor secetei severe înregistrate în anul 2016.(detalii) 
* 10.08.2017 În data de 9 august 2017, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani - domnul Liviu Toma a 
participat la evenimentul organizat la Botoșani – în Sala Nicolae Iorga din Palatul Administrativ, de către Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu alte instituții publice pentru promovarea campaniei 
naţionale „Informare acasă! Siguranță în lume!“.(detalii) 
* 03.08.2017 Consiliul Judeţean Botoşani, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest şi 
Clusterul Regional Inovativ Euronest IT&C Hub, a organizat în data de 03 august 2017, evenimentul „Promovarea 
oportunităţilor de afaceri bazate pe TIC în judeţul Botoşani”. La evenimentul ce a avut loc în sala de şedinţe „Ştefan 
Luchian” din cadrul Palatului Administrativ au participat: domnul Costică Macaleţi - Preşedintele Consiliului Judeţean 
Botoşani, domnul Liviu Toma – Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, doamna Alina Popa – Director 
executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest şi al Clusterului precum şi reprezentanţi reprezentanţi 
ai firmelor de IT și telecomunicații și ai Camerei de Comerț din Botoşani.(detalii) 
* 03.08.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți, a primit astăzi, 3 august 2017, 
vizita delegației Consiliului Raional Noua Suliță din Ucraina. Delegația a fost condusă de domnul Dmitro I.Vacariuc, 
președintele Consiliului Raional Noua Suliță. Din delegație au mai făcut  parte: doamna Olga D.Țurcan - locțiitoarea 
președintelui Consiliului Raional Noua Suliță, domnul Alcip A.Roșca – deputat în Consiliul Raional Noua Suliță.(detalii) 
* 02.08.2017 În intersecția de la Orășeni Deal, care în nenumărate rânduri a fost scena unor accidente tragice au 
fost montate astăzi limitatoare de viteză. Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, a fost prezent 
la Orașeni Deal, acolo unde lucrătorii Direcției Județene de Drumuri și Poduri lucrau la montarea limitatoarelor. 
Acestea au fost poziționate pe sensurile de mers spre intersecție, la 70 de metri de aceasta și sunt precedate și de 
indicatoare rutiere care avertizează participanții la trafic asupra prezenței lor.(detalii) 
* 31.07.2017 Consiliul Județean Botoșani anunță deschiderea proiectului educaţional „Prezent şi viitor în siguranţă” 
în cadrul Programului „Şcoala de vară şi tabăra de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă” - ediţia a-VII-a, Botoşani 
– 2017, ce se va desfășura la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” în  perioada de 
31.07 – 04.08.2017. La festivitatea de deschidere a celei de a VII-a ediţii, alături de cei 50 de elevi, a participat 
preşedintele Consiliului Judeţean, Costică Macaleţi.(detalii) 
* 31.07.2017 Astăzi, 31 iulie 2017 ora 10, 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 toate proiectele de pe ordinea 
de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 8 proiecte.(detalii) 
* 28.07.2017 Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, a efectuat astăzi o vizită neanunțată la 
Lacul cu Nuferi de la Ipotești, aflat în administrarea Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai 
Eminescu”. Vizita a avut drept scop verificarea modului în care se prezintă amplasamentul, după ce au fost 
înregistrate o serie de distrugeri.(detalii) 
* 25.07.2017 Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani s-a deplasat în cursul zilei de ieri, 24 iulie 2017, pe 
câteva dintre tronsoanele de drumuri pe care Direcția de Drumuri și Poduri efectuează lucrări de reparații și 
întreținere. Vizita în teren a vicepreședintelui Dorin Birta a vizat verificarea stadiului de execuție a lucrărilor, precum 
și calitatea acestora.(detalii) 
* 24.07.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 31 
iulie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 21.07.2017 Ministerul  Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a aprobat prin Ordinul 
MDRAPFE nr. 3435/23.06.2017, lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
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Programului Național de Dezvoltare Locală.(detalii) 
* 19.07.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 20 iulie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 14.07.2017 Astăzi, 14.07.2017, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani domnul Costică Macaleţi, în numele ADI 
Ecoproces, şi domnul Simion Drelciuc, în numele SC Urban Serv SA Botoşani, au semnat contractul "Concesionarea 
serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani"- lot 4 Botoşani.(detalii) 
* 13.07.2017 În vederea conservării patrimoniului cultural tradițional și a relansării meșteșugurilor tradiționale 
românești, Consiliul Județean Botoșani prin instituția Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai 
Eminescu și în parteneriat cu Fundația Hand of Help a organizat, în perioada 4 – 13 iulie 2017, ATELIERUL DE 
MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE, ediția a VII–a.(detalii) 
* 12.07.2017 În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general și a Legii tinerilor nr. 350/2006, Consiliul Județean Botoșani finanțează 
un număr de 10 proiecte, dintre care 9 în domeniile cultură, educație, culte, sport și unul în domeniul 
tineretului.(detalii) 
* 11.07.2017 Astăzi, 11 iulie 2017, Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți a participat 
la evenimentul aniversar a 25 de ani de colaborare dintre fundația RUMANIENHILFE WASSERTRUDINGEN și Centrul 
de Plasament "Prietenia" aflat în subordinea Consiliului Județean Botoșani.(detalii) 
* 10.07.2017 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), anunţă că fondurile nerambursabile alocate în 
sesiunea 2017 pentru submăsura 6.4 “Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost epuizate în totalitate ca urmare a solicitărilor de finanţare 
primite de Agenţie înainte de termenul limită al sesiunii, respectiv 31 iulie 2017.(detalii) 
* 10.07.2017 Ministerul Apelor şi Pădurilor a aprobat prelungirea termenului de depunere pentru primul apel de 
subproiecte cu nr. MAP/01/24.04.2017, aferent Programului Competitiv de finanţare "Investiţii la nivelul 
comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi", până pe data de 31.07.2017, ora 17°°.(detalii) 
* 07.07.2017 Astăzi, 07 iulie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 
Administrativ, a avut loc ședința extraordinară a C.J. În cadrul ședinței au fost dezbătute următoarele 4 proiecte de 
pe ordinea de zi și au fost aprobate de către consilierii județeni. 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Regiunea Nord – 
Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași” şi 
a cheltuielilor legate de proiect. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.33 din 
28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, 
prin Consiliul Judeţean Botoşani şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi, în 
vederea elaborării şi implementării proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului Cadru de Parteneriat între Administraţia Bazinală de Apă 
Prut – Bârlad şi Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani pentru 
Proiectul “Regiunea Nord–Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani - Iași”. 
* 06.07.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data 
de 07 iulie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 05.07.2017 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide prima sesiune din anul 2017 de 
depunere a proiectelor de investiţii pentru submăsurile 4.2 şi 4.2 a – Sprijin pentru investiţii în 
procesarea/marketingul produselor agricole/pomicole. Sesiunea se va desfăşura în perioada 10 iulie 2017, ora 9°° - 
30 septembrie 2017, ora 16°°  şi are alocare totală de 112 milioane euro.(detalii) 
* 29.06.2017 Astăzi, 29 iunie  2017, 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 toate proiectele de pe 
ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 16 proiecte.(detalii) 
* 26.06.2017 Mesajul Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani la sărbătorirea Zilei Naţionale a 
Drapelului.(detalii) 
* 23.06.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 29 
iunie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 16.06.2017 În urma sedinței de joi, 15 iunie 2017, a Comisiei Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Județean 
Botoșani, s-a avizat favorabil Studiul de Prefezabilitate la obiectivul de investiții „Construcții locuințe pentru 
tinerii specialiști în sănătate, destinate închirierii, conform Legii 152/1998, din strada Ștefan cel Mare 
nr. 33, municipiul Botoșani”.(detalii) 
* 15.06.2017 Consiliul Judeţean Botoşani, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Botoşani, în parteneriat cu Societatea Culturală „Raluca Iuraşcu” Vorona, organizează CONCURSUL NAŢIONAL DE 
POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL...”, ediţia a XXXVI-a. 
Manifestarea va avea loc la Botoşani şi Vorona în perioada 16-18 iunie 2017.(detalii) 
* 09.06.2017 Ministrul Tineretului și Sportului, domnul Marius Alexandru Dunca a fost prezent, astăzi vineri 9 iunie 
2017, la Botoșani. În cadrul vizitei, acesta a participat la o întâlnire cu reprezentanții județului în Palatul 
Administrativ, la care Consiliul Județean a fost reprezentat de către domnul președinte Costică Macaleţi și domnul 
vicepreședinte Liviu Toma. Ulterior, domnul ministru a participat la deschiderea oficială a Campionatului Național de 
Cadeți la lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere care are loc la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” din 
municipiul Botoșani, în perioada 9-11 iunie 2017.(detalii) 
* 29.05.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică MACALEȚI, a participat vineri 26 mai 2017, 
la prima ediţie a „Târgului Economiei Sociale Bucovina” desfășurat la Shopping City Suceava.(detalii) 
* 26.05.2017 Astăzi, 26 mai  2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 
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Administrativ, a avut loc ședința ordinară a C.J.  În cadrul ședinței au fost dezbătute toate proiectele de pe ordinea 
de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 18 proiecte.(detalii) 
* 22.05.2017 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat aplicația on-line „Date deschise AFIR” 
prin care toți cei interesați pot consulta mult mai ușor informații publice privind beneficiarii și proiectele finanțate 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).(detalii) 
* 19.05.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 26 
mai 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 17.05.2017 Mesajul domnului președinte Costică Macaleți la concertul aniversar Eugen Doga.(detalii) 
* 15.05.2017 Astăzi, 15 mai 2017, la invitația domnului Președinte - Costică Macaleți, maratonistul campion Iulian 
Rotariu s-a aflat în vizită la Consiliul Județean Botoșani.(detalii) 
* 05.05.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți, a primit vizita unei delegații 
oficiale din Republica Moldova condusă de domnul Igor Talmazan – Viceministru al Ministerului Mediului din 
Republica Moldova, pentru un schimb de informații tehnice cu privire la Proiectul ”Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor în județul Botoșani”.(detalii) 
* 27.04.2017 Astăzi, 27 aprilie  2017, 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 toate proiectele de pe 
ordinea de zi și au fost aprobate de consilierii județeni un număr de 12 proiecte.(detalii) 
* 27.04.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți, a fost prezent, miercuri 26 aprilie 
2017, la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.(detalii) 
* 24.04.2017 Până la 200.000 euro nerambursabili prin Grupurile de Acțiune Locală pentru proiecte de investiții în 
agricultură și infrastructura din mediul rural.(detalii) 
* 24.04.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleți, a fost prezent sâmbătă dimineață 
la Caravana SMURD "Fii pregătit!" - evenimentul care își propune să instruiască populația pentru situații de urgență. 
La eveniment a fost prezent și Iulian Rotariu - pompierul maratonist, care a povestit despre noua provocare - 
Ultramaratonul Sahara Race.(detalii) 
* 24.04.2017 AFIR a semnat 31.738 Contracte de finanțare aferente actualului Program, valoarea totală a acestor 
contracte fiind de aproximativ 1,5 miliarde de euro.(detalii) 
* 24.04.2017 20 aprilie 2017 a fost ziua în care iubitorii de folclor autentic au avut ocazia să-l omagieze pe dirijorul 
și folcloristul George Sîrbu la aniversarea a 80 de ani, în cadrul unui spectacol-eveniment organizat la Suceava, 
unde acesta a activat.(detalii) 
* 21.04.2017 Președintele Consiliului Județean Botoșani, Costică MACALEȚI a primit ieri, 20 aprilie, vizita unei 
delegații din cadrul Primăriei municipiului Bălți, Republica Moldova, pentru un schimb de informații în domeniul 
obținerii și implementării proiectelor cu finanțare europeană. Delegația din țara vecină a fost formată din: primarul 
interimar al municipiului Bălți - Igor ȘEREMET,  Serghei CULIBABA - consilier în cadrul departamentului de relații 
externe și investiții și Marcel ȚĂRUȘI – consilier al președintelui Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova. Delegația a 
fost însoțită și de o echipă a Postului de Televiziune ”BTV” Bălți.(detalii) 
* 21.04.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 
aprilie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 04.04.2017 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială  de internet 
http://www.afir.info/, Rapoartele de selecție aferente submăsurilor 6.1 şi 6.2 din cadrul PNDR 2020, prin care se 
acordă fonduri nerambursabile pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1) şi pentru dezvoltarea fermelor mici 
(sM6.3).(detalii) 
* 03.04.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru 
data de 4 aprilie 2017, ora 10, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi 
propusă. 
* 30.03.2017 AFIR anunță proiecte în valoare de peste 485 milioane de euro depuse în prima zi a sesiunii pentru 
beneficiarii publici ai PNDR 2014-2020.(detalii) 
* 30.03.2017 AFIR a publicat Ghiduri consultative pentru 10 submăsuri de finanțare din PNDR 2020.(detalii) 
* 27.03.2017 Astăzi, 27 martie  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 toate proiectele  de 
pe ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un  număr de 16 proiecte.(detalii) 
* 22.03.2017 Astăzi, 22 martie 2017, directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, dl. Florin 
Ionuț BARBU, a răspuns la invitația pe care președintele  Consiliului Județean Botoșani – dl. Costică MACALEȚI – a 
transmis-o săptămâna trecută la București, în cadrul întâlnirii cu dl. Petre Daea- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale.(detalii) 
* 21.03.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 
27 martie 2017, ora 13, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 16.03.2017 Mâine, 17 martie 2017, în cadrul vizitei pe care o va efectua la Botoșani, Ministrul Consultării Publice și 
Dialogului Social, d-l. Gabriel PETREA, va avea o întâlnire de lucru cu reprezentanții organizațiilor 
neguvernamentale din județ.(detalii) 
* 16.03.2017 Mâine, 17 martie 2017,Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, d-l. Gabriel PETREA, 
va efectua o vizită de lucru la Botoșani, la invitația pe care președintele  Consiliului Județean Botoșani – 
d-l. Costică MACALEȚI – a transmis-o cu ocazia deplasării la București, la diverse autorități centrale.(detalii) 
* 02.03.2017 Consiliul Județean Botoșani a primit, astăzi 2 martie 2017, vizita unei delegații de la Primăria 
Municipiului Bălți (Republica Moldova).(detalii) 
* 02.03.2017 Preşedintele Consiliului Judeţean a primit vizita Ministrului Transporturilor. În data de 2 
martie 2017, Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a vizitat județul Botoșani. Întâlnirea de lucru a fost organizată la 
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sediul Consiliului Județean. La această întâlnire au participat, pe lângă conducerea Consiliului Județean Botoșani, 
parlamentari din județul Botoșani, prefectul județului, primarii orașelor, directorul CNAIR, directorul Secției Drumuri 
Naționale Botoșani, directorul regional executiv și responsabilul de zonă din DRDP Iași, directorul executiv al Direcției 
Dezvoltare și Promovare din CJ Botoșani și președintele Asociației Comunelor din Botoșani. Ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, a discutat despre reabilitarea infrastructurii naționale de drumuri din județ, dar în special a drumului 
național Manoleasa – Rădăuți Prut. După finalizarea discuțiilor de la Consiliul Județean Botoșani, ministrul Răzvan 
Cuc s-a deplasat la Manoleasa pentru a inspecta situația drumului care leagă această localitate de localitatea 
Rădăuți-Prut și pentru a se întâlni cu primarii din această zonă a județului.(detalii) 
* 28.02.2017 În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru 
data de 28 februarie 2017, ora 12, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ. Aici se poate consulta ordinea de zi 
propusă. 
* 24.02.2017 Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani au participat la una 
dintre cele mai importante conferințe pe probleme legislative de mediu ce se organizează la nivel național.(detalii) 
* Astăzi, 23 februarie 2017, 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 toate proiectele  de pe ordinea 
de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 10 proiecte.(detalii) 
* Astăzi, 23 februarie 2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Botoșani, în sala de ședințe a Palatului 
Administrativ, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Judeţeani. Aici se poate consulta ordinea de zi propusă. 
* 21.02.2017 La invitația Președintelui Costică MACALEȚI, Consiliul Județean Botoșani a primit, astăzi, vizita unei 
delegații din Raionul Hliboca, Regiunea Cernăuți, Ucraina.(detalii) 
* 27.01.2017 Astăzi, 27 ianuarie 2017, 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 toate proiectele de pe 
ordinea de zi și au fost aprobate de Consilierii Județeni un număr de 14 proiecte.(detalii) 
* 25.01.2017 "Unirea naţiunea a făcut-o"  Pe 24 ianuarie 2017, zi de sărbătoare națională, am putea să ne găsim, 
cu toţii, răgazul sufletesc să ne gândim că în urmă cu 158 de ani, la Bucureşti, se săvârșea unul din actele de cea 
mai mare importanţă din istoria poporului nostru: Unirea sub un singur domnitor a celor două ţări româneşti 
libere.(detalii) 
* 20.01.2017 Astăzi, vineri 20 ianuarie, doamna Mihaela Huncă și-a încheiat activitatea de inspector școlar general  
al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani,  în urma obținerii unui mandat de deputat în Parlamentul României și a 
predat, cu titlu de interimat, conducerea I.S.J domnului Gabriel Hârtie.(detalii) 
* 20.01.2017 Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani Costică Macaleţi cu ocazia bilanţului pe 2016 al 
Jandarmeriei din Botoşani.(detalii) 
* 20.01.2017 ETL Business Plus organizează Clusterul de Mobilitate ETL in perioada februarie – decembrie 2017, 
pentru a facilita dezvoltarea relațiilor de afaceri dintre jucătorii activi pe piețele de mobilitate si dezvoltare 
metropolitana din Romania. ETL Mobility Cluster aduna in același loc investitori privați și publici, furnizori de soluții 
de proiectare si planificare urbana, furnizori de sisteme si subsisteme, centre de cercetare-dezvoltare si universități. 
In acest context, instituțiile publice, mediul de afaceri județean sau persoanele interesate, pot contacta pentru 
detalii, pe doamna Nae Marcela la tel: +40733655319 si site-ul www.forum.etlbiz.com .(detalii) 
* 16.01.2017 Relațiile transfrontaliere Botoșani (România) – Drochia (Republica Moldova), într-o nouă etapă de 
dezvoltare.(detalii) 
* 15.01.2017 Mesajul președintelui Consiliului Județean Botoșani Costică Macaleți la deschiderea celei de-a XLVIII-a 
ediții a "Zilelor Eminescu".(detalii) 
* 09.01.2017 Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, a efectuat astăzi o serie de vizite de lucru 
pe tronsoanele de drumuri județene pe care vremea nefavorabilă din ultimele zile a făcut cele mai multe probleme. 
Vizitele au vizat verificarea lucrărilor de deszăpezire și gradul lor de practicabilitate. Astfel, vicepreședintele Birta a 
parcurs traseele de la Gulioaia - Dângeni – Brăteni, Dângeni – Hănești, Hănești – Borolea – Manoleasa, constatând 
că acestea au fost deschise circulației pe ambele sensuri de mers.(detalii) 
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