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MINUTA 

 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 04 octombrie 2021 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de 

doamna Doina – Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani. Au absentat 

motivat următorii consilieri județeni:  dpamna Abăcioaei Rodica,  doamna Saucă Mirela, domnul 

Gavrilaș Doru - Costel, doamna Hrimiuc Galia, domnul Gireadă Ionuț, domnul Nichiteanu 

Tiberiu – Leonard și doamna Holca Agnes. 

La şedinţă au mai participat domnul Marcel – Stelică Bejenariu – secretarul judeţului, 

directori ai direcţiilor Consiliului Judeţean, conducătorii unor instituții subordonate Consiliului 

Județean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

          În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 193 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  a cererii de finanțare și  

a devizului estimativ  pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – 

Puțureni-Coțușca, km 26+090 - 41+050, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 194 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  a cererii de finanțare și  

a devizului estimativ  pentru  obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia, km 

0+000  – 2+100, județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  a cererii de finanțare și  

a devizului estimativ  pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000 - 

33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000 – 46+008, județul Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 

26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  a cererii de finanțare și  

a devizului estimativ  pentru  obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294B, Ştefăneşti – Murguța – 

Dobârceni, km 2+400 – 13+010, județul Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 197 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir - DN 24, km 2+100 

– 9+900 județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 198 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29C - Talpa, km 

0+000 – 7+009, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 199 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000 - 12+000, județul Botoşani”, 

în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 200 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 293A, Coțușca-Viișoara Mică - Viișoara, km 1+010 - 7+000, 

județul Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 201 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 – 10+000, județul 

Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii ,,Modernizare  DJ 208H, DN 29 – Corni – Sarafinești – Poiana - Vorona, km 

0+000 – 6+000 și km 12+600 – 19+100, județul Botoşani ”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 203 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru  

obiectivul de investiţii ,,Modernizare  DJ 282 B, lim. Jud. Iași – Prăjeni – Câmpeni – Flămânzi, km 

37+513 – 50+161, județul Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 204 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței pacienților și 

asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul 

Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani”, cod SMIS 

152396 și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 205 privind aprobarea proiectului „ Sprijin pentru implementarea de 

instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani ”, cod  SIPOCA /SMIS 

1106/151928 și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi 

„pentru”. 
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