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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 27 octombrie 2021 

 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 de membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena-Federovici – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. Au 

absentat motivat următorii consilieri județeni: domnul Sorin Cornilă, doamna Mioara-Paula Jurgiu, 

domnul Radu Malancea, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu și domnul Lazăr-Claudiu Vrajotis.  

La şedinţă au mai participat domnul Marcel – Stelică Bejenariu – secretarul general al 

judeţului, conducătorii unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean, directorii direcţiilor 

Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea nr. 213 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Botoşani  

pentru perioada 2021-2027, a fost adoptată cu amendament, cu 20 voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 214 privind acordul proprietarului de vânzare în rate a cabinetelor medicale, 

care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu strigare, 

conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 215 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare și extindere Secția Oncologie - str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, 

județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 216 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al 

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele 

două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.09.2021, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 217 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate 

închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea 

locuințelor destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii 

pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 218 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de 

investiţie „Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 219 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru 

a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor 

actualizat, la luna august 2021, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia 

circulară, în forma propusă de iniţiator cu 20 voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 220 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în 

Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri trecute din domeniul 

privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 99/21.04.2021, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra 

Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 223 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” din subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 224 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea 

contractării, de către Societate, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, 

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, în forma propusă de iniţiator 

cu 20 voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 225 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului monument 

istoric, cod LMI 2015, BT-II-m-B-01897, cu denumirea ”Casa Jean Goilav”, situat în mun. 

Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, jud. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi 

„pentru”. 
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