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MINUTA 

 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 13 iulie 2022 

 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de 

doamna Doina – Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani. Au absentat 

motivat domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Dăscălescu Corneliu Bogdan și următorii 

consilieri județeni: doamna Aramă Daniela, domnul Iliuță Viorel, doamna Abăcioaei Rodica, 

domnul Malancea Radu, domnul Aroșoaie Dinu Lucian, doamna Hrimiuc Galia,  domnul 

Hrimiuc Liviu, domnul Nazare Gheorghe, domnul Olaru Cătălin  și doamna Saucă Mariana - 

Mirela.  

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

judeţului, directori ai direcţiilor Consiliului Judeţean, conducătorii unor instituții subordonate 

Consiliului Județean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

          În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  

 Hotărârea nr. 141 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.108 din 21.04.2021 de 

predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin  Compania 

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

Botoșani și asigurarea condițiilor  în vederea executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu 

de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani", în forma propusă de iniţiator cu 22 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați și 

aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  

"Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 34+150", în forma propusă 

de iniţiator cu 22 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 

aprobarea finanțării  din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  

„Modernizare si consolidare DJ282A, din DN29-Ionășeni-Mășcăteni, km 0+000-10+000’’, în 

forma propusă de iniţiator cu 22 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 144 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și aprobarea 

finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin 

Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-

Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”, în forma propusă de iniţiator cu 22 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 145 privind efectuarea de modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” și în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 

2022, în forma propusă de iniţiator cu 22 voturi „pentru”. 

 



 

 

Proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil 

construcție „Uzină electrică”, monument istoric înscris în C.F. nr. 68798 UAT Botoșani, cod BT-II-m-B-

01911, situat în Calea Națională nr. 36, municipiul Botoșani, județul Botoșani, a fost scos de pe ordinea 

de zi, întrucât nu a existat cvorumul necesar pentru adoptarea acestuia (23 de consilieri prezenți).  
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