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MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 17 noiembrie 2021 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 31 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost condusă 

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

motivat următorii consilieri judeţeni: doamna Abăcioaei Rodica și doamna Guraliuc – Elena Ramona. 

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

judeţului, directorii direcţiilor Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 230 privind modificarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate 

închirierii, pentru specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente), 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 73 din 31.03.2021, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 231 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, 

în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 232 privind aprobarea alipirii terenului intravilan în suprafaţă de 225 mp, 

situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 cu terenul intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, 

situat în mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.39 C, imobile aparținând domeniului public al 

Judeţului Botoşani şi aflate în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, 

în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 233 privind rectificarea bugetului propriu județean, efectuarea de virări de 

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

obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.   
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SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

         Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
 Director executiv,  

   Amalia Marian 

 

 

 

 

 
Red./Dact. A.D./1 ex.  




