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MINUTA 

    şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 12 septembrie 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 de membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

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

absentat motivat următorii consilieri județeni: doamna Cristina-Andreea Andrei, domnul Lucian-Dinu 

Aroșoaie, doamna Agnes-Mihaela Holca, domnul Liviu Hrimiuc, domnul Radu Malancea, domnul 

Gheorghe Nazare, 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. 182 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D.Cantemir - DN 24C, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani", 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în 

forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 183 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 

291K, DJ 291B(Lozna)-Calinesti-DN 29C-Talpa, Km 0+000 - 7+009", aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în forma propusă de iniţiator cu 

25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 184 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani", 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în 

forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 185 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în forma propusă 

de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 186 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 



reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în 

forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 187 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de 

credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de 

investiții, aprobat pe anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 188 privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului 

Copiilor Botoşani, în forma propusă de iniţiator, după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 25 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 189 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în 

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

iniţiator după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 25 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 190 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

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

propusă de iniţiator după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 25 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 191 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 cu vot secret, cu 25 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 192 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani și a 

membrului supleant în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în 

vederea ocupării funcției de director adjunct pentru unitatea de învățământ Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” Dorohoi, în forma propusă de iniţiator după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 25 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 193 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din 27.05.2022 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare 

spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, 

municipiul Botoşani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

 

 

 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                  Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
Director executiv, 

  Amalia Marian 
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