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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 30 august 2021 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

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

absentat motivat domnul Dorin Birta – vicepreședinte al Consiliului Județean și următorii consilieri 

județeni: doamna Mihaela Hrițcu-Lafontain, domnul Radu Malancea, domnul Tiberiu-Leonard 

Nichiteanu, domnul Cătălin-Cristian Olaru și domnul Cristian Pintilei-Grosu. 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. 163 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, 

aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 164 privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în 

extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public 

al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești, în forma propusă de iniţiator cu 27 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 165 privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în 

municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 166 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, 

în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în 

administrarea Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 167 privind continuarea procedurii de achiziţionare și desemnarea unor 

membri ai Comisiei pentru negocierea condițiilor de achiziție a imobilului monument istoric “Casa 

Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății 

Nord Proiect S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator, după cum urmează:  

art. 1, art. 2 alin. (2) , (3), (4) și art. 3 – vot deschis, cu 26 voturi „pentru” și 1„abținere”; 

art. 2 alin. (1) – vot secret, cu 26 voturi „pentru”. (domnul Gabriel – Augustin Alecsandru nu 

a participat la vot) 



Hotărârea nr. 168 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator, după cum urmează:  

art. 1 – vot secret, cu 27 voturi „pentru”; 

art. 2 și 3 – vot deschis, cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr.169 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, în forma 

propusă de iniţiator, după cum urmează:  

art. 1 – vot secret, cu 27 voturi „pentru”; 

art. 2 și 3 – vot deschis, cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 170 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

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

iniţiator , după cum urmează:  

art. 1 – vot secret, cu 27 voturi „pentru”; 

art. 2 și 3 – vot deschis, cu 27 voturi „pentru”. 
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