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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 21 decembrie 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

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

următorii consilieri judeţeni: doamna Daniela Aramă, doamna Cristina Breșug, domnul Doru-Costel 

Gavrilaș, domnul Cătălin-Cristian Olaru și domnul Lazăr-Claudiu Vrajotis. 

La şedinţă au mai participat conducătorii unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean, 

directorii direcţiilor Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

 

  Hotărârea nr. 251 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară 

de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 252 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoșanilor” Ioan Cobâlă pentru serviciile prestate în anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 

28 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 253 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul 

Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2023, în forma propusă de 

iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 254 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2023, în forma 

propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 255 privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, 

pentru serviciile prestate, în anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

            Hotărârea nr. 256 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de 

către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2023, în forma propusă de 

iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 257 privind înființarea serviciului social Casa de Tip Familial  pentru Tranzit 

Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii sociale Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 258 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 28 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 259 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 

serviciului social cu cazare „Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani” și serviciului social 

furnizat la domiciliu „Asistenți maternali profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 260 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 

30.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului 

privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în 

municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 261 privind aprobarea Planului de Acțiune Local în domeniul drogurilor al 

județului Botoșani, pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022 – 2026, 
în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 262 privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 126 din 27.06.2022, în forma propusă de 

iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

  Hotărârea nr. 263 privind aprobarea achiziţionării Activului nr.1 Botoșani compus din bunul 

imobil monument istoric „Uzină electrică” (teren în suprafață totală de 1.356,00 mp, clădire în 

suprafață construită de 850,00 mp) situat în Calea Națională nr.36, mun. Botoșani, jud. Botoșani și 

bunuri mobile aferente imobilului, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 264 privind angajarea sumei de 170.384,08 lei din fondul de rezervă bugetară 

constituit la nivelul bugetului propriu judeţean pe anul 2022 şi alocarea acesteia comunei Coșula, 

județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 265 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 

2022 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean 

Botoșani, în cursul anului 2023, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 266 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în 

administrare sau în concesiune, care se finanțează din Fondul IID în anul 2023, pentru proiectul 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 

28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 267 privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii 

ale spitalului, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 268 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare DJ 291K, DJ 291B (Lozna) – Călinești – DN 29 C – Talpa, km 0+000-

7+009, Județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, în 

forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 269 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010-7+000, Județul 

Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, în forma propusă de 

iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 270 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24, km 2+100-

9+910, Județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, în 

forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 271 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 70 din 

28.03.2022, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 272 privind modificarea statului de funcții a Bibliotecii Județene “Mihai 

Eminescu” Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 143 din 30.06.2021, 

în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 273 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 28 

voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 274 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2023, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 



 Hotărârea nr. 275 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

121/25.07.2019 privind aprobarea Proiectului „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției 

Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani” și a cheltuielilor 

legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022 și 

nr. 154 din 27.07.2022, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 276 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean, al 

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 –

15.12.2022, în forma propusă de iniţiator cu 18 voturi „pentru” și 10 „abțineri”. 

 Hotărârea nr. 277 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

33 din 28.02.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-

Teritorială Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, în vederea elaborării și implementării proiectului 

„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, modificată prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 07.07.2017, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi 

„pentru”. 

         Hotărârea nr. 278 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul 

de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator, după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 28 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 28 voturi „pentru”. 

         Hotărârea nr. 279 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliul 

de administraţie al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, în forma propusă de iniţiator, după 

cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 28 voturi „pentru”; 

             - art. 2 și 3 cu vot deschis, cu 28 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 280 privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, în forma 

propusă de iniţiator, după cum urmează:  

 - art.1 cu vot secret, cu 28 voturi „pentru”; 

             - art. 2 cu vot deschis, cu 28 voturi „pentru”. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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