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MINUTA 

    şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 18 noiembrie 2022 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 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 Constantin-Dan Deleanu, domnul Ionuț Gireadă, doamna Elena-Ramona Guraliuc, 

doamna Agnes-Mihaela Holca, doamna Galia Hrimiuc, doamna Mihaela Hrițcu-Lafontain, domnul 

Radu Malancea, domnul Gheorghe Nazare, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu, domnul Cristian 

Pintilei-Grosu și doamna Mariana-Mirela Saucă.  

La şedinţă au mai participat 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. 234 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru 

realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 

de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, în forma propusă de iniţiator cu 

20 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), 

realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de 

Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum 

Expres A7 – Suceava - Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în forma propusă de iniţiator cu 20 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 236 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate 

pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare 

Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul 

Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 20 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 237 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament 

pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 20 voturi „pentru”. 

 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                Marcel – Stelică Bejenariu 
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