
 
                                                                                                                                           
 

H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena Doamnă” Botoșani în vederea 

asigurării spațiului desfășurării activității  Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Județului Botoșani ” 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4776 din 19.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind 

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea și 

reabilitarea clădirii Centrului de plasament ”Elena Doamnă” Botoșani, în vederea asigurării spațiului 

desfășurării activității Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani ", 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 4777 din 19.03.2021 al Direcţiei Investiţii și 

Achiziţii Publice și al Direcției Buget – Finanțe,  

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de 

arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului şi agricultură;  

- Adresa Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani nr. 500940 din 

05.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani sub nr. 3238 din 24.02.2021 , 

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Consolidarea și reabilitarea clădirii Centrului de plasament ”Elena Doamnă” Botoșani, în vederea 

asigurării spațiului desfășurării activității Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Botoșani ”, prevăzuţi în Anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 120 din 25.07.2019 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
                         

 PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ: 

 DOINA ELENA FEDEROVICI             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

       Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 77 din 31.03.2021 
*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  

 


