
 
Nr. 10047 din 27.05.2022 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 27 mai 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

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

consilieri judeţeni: doamna Daniela Aramă, domnul Dan-Constantin Deleanu, domnul Doru-Costel 

Gavrilaș, domnul Viorel Iliuță, domnul Radu Malancea și doamna Raluca Vaipan. 

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. 107 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 108 privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de 

management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 109 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 

judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de 80.000.000 lei, în forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru” și o „abținere”.  

Hotărârea nr. 111 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani 

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

capitalului social al Societății, precum și aprobarea participării Județului Botoșani cu aport în 

numerar la capitalul social, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani 

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

numirii auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2021, în forma propusă de iniţiator 

cu 27 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 113 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – instituție publică de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 114 privind rectificarea bugetului propriu județean pe anul 2022, în forma 

propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 115 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 51 din 

31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești și 

a contribuției financiare necesară implementării proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 23 din 27.01.2022, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 116 privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Construire piste de biciclete în Comuna SULIȚA, Județul BOTOȘANI”, în 

forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 117 privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivului de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA TUDORA, 

JUDEȚUL BOTOȘANI”, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

         Hotărârea nr. 118 privind aprobarea participării în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivului de investiții „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în Orașul Săveni, județul 

Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea Devizului General Total al obiectivului de investiții 

”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  Specială Sfântul Stelian, str. 

Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 27 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 120 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea 

publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian”, str. 

Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 27 

voturi „pentru”. 

 

 

 

                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                                                         Marcel – Stelică Bejenariu 
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