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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 26 august 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

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

următorii consilieri judeţeni: domnul  Liviu Hrimiuc, domnul Radu Malancea și domnul Tiberiu-

Leonard Nichiteanu. 

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 şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

  Hotărârea nr. 164 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul 

Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură de interes 

județean subordonată Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 165 privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru 

funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi „pentru”, 7 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”.  

Hotărârea nr. 166 privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului 

Botoșani, în administrarea Școlii Profesionale Speciale "Ion Pillat" Dorohoi, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 167 privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în 

domeniul privat al Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, în forma 

propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 168 privind aprobarea Actului Adițional nr. 10/2022 la Contractul de 

delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a 

deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri-Județul Botoșani, nr. 

12016/02.08.2016, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 169 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 25 voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă” și 3 

“abțineri”. (doamna Galia Hrimiuc nu a participat la vot)  

Hotărârea nr. 170 privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor 

la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale social culturale și a necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte și  materiale igienico-

sanitare, acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, 



precum și a mamelor  protejate în centre maternale, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 171 pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe 

niveluri de viabilitate în timpul iernii 2022 – 2023” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul 

iernii pe drumurile județene din județul Botoșani ~ IARNA 2022 – 2023”, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 172 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru 

aprobarea contractării, de către Societate, a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare 

juridică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 173 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a unor 

servicii sociale care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 174 privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 175 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

157/27.07.2022 privind închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” și înființarea 

serviciului social Casa de tip familial „Dumbrava Minunată” și a serviciului social Casa de tip 

familial „Cuore”, fără personalitate juridică, în structura Complexului de servicii pentru copilul 

aflat în dificultate „Speranța” Pomârla  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 176 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

Județean de Urgență Mavromati Botoșani și  a Programului obiectivelor de investiții, aprobat pe 

anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 177 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi 

profesională, în forma propusă de iniţiator, după cum urmează:  

- art. 1 cu vot secret, cu 30 voturi „pentru”; 

- art. 2 cu vot deschis, cu 30 voturi „pentru”. 
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