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MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 04 februarie 2022 

 

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

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

motivat următorii consilieri judeţeni: doamna Rodica Abăcioaei, doamna Elena-Ramona Guraliuc, 

doamna Agnes-Mihaela Holca, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu și doamna Mariana-Mirela 

Saucă. 

La şedinţă au mai participat directorii direcţiilor Consiliului Judeţean, conducătorii unor 

instituții subordonate Consiliului Județean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de 

investiţii  „Pod de beton armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea, 

jud. Suceava şi Talpa, jud. Botoşani”, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat pentru proiectul 

”Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de 

Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic 

(P.T.) pentru obiectivul de investiții Drum Expres A7-Suceava-Botoșani”, în forma propusă de 

iniţiator cu 28 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea participării județului Botoșani la Clusterul Regional 

Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în calitate de membru, în forma propusă de iniţiator cu 

28 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea sumei de 25.000 de lei, din bugetul propriu județean 

pentru anul 2022, pentru proiectul “Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a 

infrastructurilor conexe ei, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Sudii Mihai 

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

 Hotărârea nr. 30 privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al 

României, Bucureşti, ediţia februarie 2022, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor 

externe nerambursabile, pe anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”.   
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