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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 30 iulie 2021 

 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 33 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena-Federovici – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. 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. 147 privind atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 148 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și al 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe 

cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2021, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi 

„pentru” și 12 voturi “împotrivă”. 

Hotărârea nr. 149 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în 

municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, 

precum și a documentației de atribuire aferentă licitației, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 150 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Memorialul 

Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură de interes 

județean subordonată Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 151 privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Trușești, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 152 privind înființarea “Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani” în cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități “Sfântul Spiridon” Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 153 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi „pentru” și 

12 voturi “împotrivă”. 



Hotărârea nr. 154 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 158 din 

31.10.2019 privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și a contribuției financiare a 

Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, în forma propusă de iniţiator 

cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 155 pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe 

niveluri de viabilitate în timpul iernii 2021 – 2022” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul 

iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2021-2022”, în forma propusă de iniţiator 

cu 33 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 156 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 și pentru 

numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății, în forma 

propusă de iniţiator, după cum urmează:  

art. 1 lit. a), art. 2 și art. 3 – vot deschis cu 33 voturi „pentru”; 

art. 1 lit. b) – vot secret: 27 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 157 privind aprobarea continuării procedurii de achiziționare a terenului în 

suprafață de 225,00 mp, situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, în forma propusă de 

iniţiator, după cum urmează:  

art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) și art. 5 – vot deschis cu 33 voturi „pentru”; 

art. 4 alin. (2)  – vot secret: dl. Birta Dorin, dna. Marocico Floarea, dl. Gavrilaș Doru-Costel,   

dna. Breșug Cristina și dl. Nazare Gheorghe: 26 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”; 

dl. Gireadă Ionuț, dl. Vrajotis Lazăr-Claudiu și dna. Hrițcu – Lafontain Mihaela: 25 voturi „pentru” 

și 2 voturi „împotrivă”. 
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