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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 27 iulie 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 Radu Malancea, domnul Tiberiu-Leonard Nichiteanu  și 

doamna Mariana-Mirela Saucă. 

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. 147 privind darea unui bun, aparținând domeniului public al județului 

Botoșani, în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 148 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 

Inspectoratul de Poliție Judeţean Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale 

preventive necesare susținerii activităților în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-

ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violenței 

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

Hotărârea nr. 149 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al 

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

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

30.06.2022, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 150 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 64/28.03.2022 privind declararea unui bun de interes public județean și punerea la 

dispoziția societății Diasil Service S.R.L. Suceava, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 92/28.04.2022, precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 9/2022 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. 151 privind dezlipirea bunurilor imobile terenuri, în suprafaţă de 4.832 mp, 

respectiv 1.136 mp, situate intravilan în Orașul Săveni, strada Avram Iancu  nr. 2, proprietatea 

publică a Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” 

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

Hotărârea nr. 152 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în 

domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”. 

 



Hotărârea nr. 153 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

53/23.04.2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, 

care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 

și aprobarea dezmembrării unor imobile, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 154 de modificare a 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 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 16 din 27.01.2022, 

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

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Mihăileni, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 156 privind înființarea serviciului social Centrul de tranzit în structura 

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

 Hotărârea nr. 157 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 Direcției Generale de Asistență Socială și 

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

Hotărârea nr. 158 privind înființarea serviciului social Telefonul Copilului în structura 

Complexului de servicii de tip rezidențial “Micul Prinț” Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 

30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 159 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de 

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

Hotărârea nr. 160 pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute  în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 25 mp, din terenul proprietate publică a 

Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, strada Nicolae Grigorescu nr. 23, număr 

cadastral 67336, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 161 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului înscris 

în CF 69593, parte din monumentul istoric cod BT-II-m-B-01876, situat în municipiul Botoșani, str. 

Dragoș Vodă nr. 28, județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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