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şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 15 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:  doamna Hrițcu Lafontain Mihaela,  doamna Saucă Mirela, 

domnul Aroșoaie Lucian - Dinu, domnul Nazare Gheorghe, domnul Vrajotis Claudiu, domnul 

Nichiteanu Tiberiu – Leonard și domnul Pinlitei Grosu Cristian. 

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. 206 privind aprobarea încheierii unui act adițional de ajustare a valorii 

aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din contractul de lucrări nr. 

2.538/10.02.2021 încheiat în cadrul proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, cod SMIS 121833, în forma propusă de 

iniţiator cu 24 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot.  

Hotărârea nr. 207 privind stabilirea cuantumului chiriilor și aprobarea contractului cadru 

de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor 

specialiști din domeniul sănătății, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 208 privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând 

domeniului public al județului  Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

,,Mavromati” Botoșani, Agenției Naționale pentru Locuințe, în forma propusă de iniţiator cu 26 

voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 209 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil 

monument istoric, cod BT-II-a-A-01856, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.81, mun. Botoșani, 

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

Hotărârea nr. 210 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de 



Urgență Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cu amendament, cu 26 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 211  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în 

Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, în forma propusă 

de iniţiator după cum urmează : 

- art. 1 cu vot secret -cu 26 voturi „pentru”; 

 art. 2 și 3 cu vot deschis - cu 26 voturi „pentru” . 

Hotărârea nr. 212 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

numirea membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și 

stabilirea remunerației, în forma propusă de iniţiator  după cum urmează: 

- art. 1 lit. a) cu vot secret – cu 18 voturi „pentru” și 8 neexercitări vot;  

- art. 1 lit. b) și c) și art. 2 cu vot deschis – cu 25 voturi „pentru” și o abținere.  
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