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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 22 decembrie 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 județeni: doamna Cristina Breșug și domnul Radu 

Malancea.  

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. 253 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară 

„Rapsozii Botoșanilor” pentru serviciile prestate în anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 

31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 254 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala 

Populară de Arte „George Enescu” Botoșani pentru anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 

31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 255 privind stabilirea  tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2022, 

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

Hotărârea nr. 256 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul 

Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2022, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 257 privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Județean Botoşani, 

pentru serviciile prestate, în anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr.258 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate 

de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2022, în forma propusă 

de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  



Hotărârea nr. 259 privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Botoşani nr.235/25.11.2021 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru 

învățământul special în anul școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă cinci 

beneficiari, a fost adoptată cu amendament cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 260 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean 

și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 13.12.2021, în forma propusă de iniţiator 

cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 261 privind aprobarea Proiectului “Reușim împreună”, în forma propusă 

de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 262 privind  aprobarea efectuării concediului de odihnă  restant,  aferent 

anului 2021, de către  persoanele  cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului 

Județean Botoșani, în cursul anului 2022, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 263 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea 

de Asistență Medico – Socială Mihăileni, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 264 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea 

de Asistență Medico – Socială Ștefănești, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 265 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea 

de Asistență Medico – Socială Sulița, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 266 pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei 

financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 267 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltare socio-emoțională prin arii 

curriculare în sistem outdoor” și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator 

cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 268 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 

voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 269 privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul 

Botosani, str. Ștefan cel Mare nr. 39, în suprafaţă de 2.803 mp, proprietatea publică a Judeţului 

Botoşani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, înscris 

în Cartea Funciară nr. 65305 – UAT Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”.  



Hotărârea nr. 270 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

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

Hotărârea nr. 271 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de 

Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor 

legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 

21.09.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020, în forma propusă 

de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 272 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe 

venit, precum şi a sumelor din impozitul pe venit şi sume defalcate rezultate din aplicarea 

gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2022 şi estimate pentru anii 

2023 – 2025, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 273 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 274 privind rectificarea bugetului propriu județean, pe anul 2021, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  
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