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MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 14 aprilie 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 Daniela Aramă, domnul Lucian-Dinu 

Aroșoaie, domnul Doru-Costel Gavrilaș, doamna Agnes-Mihaela Holca, domnul Liviu Hrimiuc, 

domnul Radu Malancea, 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. 82 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil 

monument istoric Casă, cod BT-II-m-A-01852, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.17, mun. 

Botoșani, jud. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 83 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument 

istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 44, municipiul Botoșani, jud. Botoșani, 

în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 84 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument 

istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 52, municipiul Botoșani, jud. Botoșani, 

în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea Devizului General Total Actualizat al obiectivului de 

investiţii ,,Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară 

RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39,  municipiul Botoșani, județul Botoșani”., în forma propusă de 

iniţiator cu 25 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 86 pentru aprobarea proiectului „Investiții complementare Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” 

cod SMIS 153315 și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi 

„pentru”. 
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