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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 25 noiembrie 2021 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 30 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

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

absentat motivat următorii consilieri județeni: doamna Agnes-Mihaela Holca, domnul Radu 

Malancea și domnul Cătălin-Cristian Olaru.  

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. 234 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani şi a Caietului de sarcini al serviciului 

public de transport  judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, a fost adoptată cu 

amendament cu 29 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 235 privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru 

învățământul special în anul şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean, în forma propusă de 

iniţiator cu 29 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 236 privind reglementarea unor măsuri privind asigurarea continuității 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la 

data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport 

rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2023, în 

forma propusă de iniţiator cu 29 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 237 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al Județului 

Botoșani în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 238 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiție 

“Construire Sediu Administrativ cu bucătărie și anexă spălătorie la Unitatea de Asistență Medico-

Socială Ștefănești”, județul Botoșani, a fost adoptată cu amendament cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr.239 privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de 

investiție “Reabilitare și modernizare spații școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian 

din municipiul Botoşani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 240 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de 

Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  



Hotărârea nr. 241 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 242 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.45 din 

23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 243 privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 26.05.2021, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 244 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie 

publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 245 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

212/15.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în 

Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru numirea 

membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de contract de mandat și stabilirea 

remunerației, în forma propusă de iniţiator cu 20 voturi „pentru” și 10 „abțineri”.  

Hotărârea nr. 246 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu 

apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – Societatea NOVA 

APASERV S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 19 voturi „pentru” și 10 „abțineri”. 

(domnul Constantin-Dan Deleanu nu a participat la vot) 

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței, cu 29 voturi „pentru”. 

 

 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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