
Nr. 5394 din 17.03.2022 

 

 

MINUTA 

 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 17 martie 2022 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de 

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

motivat următorii consilieri județeni: doamna Hrițcu Lafontain Mihaela,  doamna Guraliuc Elena 

- Ramona, doamna Holca Agnes, domnul Nichiteanu Tiberiu – Leonard, domnul Malancea 

Radu, domnul Vrajoris Lazăr – Claudiu și domnul Manolache Ciprian.  

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. 

A depus jurământul doamna Aramă Daniela, a cărui mandat au fost validat de Tribunalul 

Botoșani. 

          În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  

 Hotărârea nr. 57 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 

04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, 

precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate, în forma propusă de iniţiator cu 

26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 58 privind angajarea și utilizarea sumei de 57,00 mii lei din fondul de 

rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu județean, pe anul 2022, pentru finanțarea 

unor cheltuieli urgente și neprevăzute, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 59 privind darea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în 

administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 60 privind acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru 

efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav 

nr.17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi 

„pentru”. 
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