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MINUTA 

 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 28 februarie 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 nemotivat 

următorii consilieri județeni:  doamna Floarea Marocico 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 şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

 

 Hotărârea nr. 32 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Cornilă Sorin, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 33 privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în 

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

propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de 

Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate 

închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor 

destinate închirierii pentru specialişti din domeniul sănătăţii, construite de Agenţia Naţională pentru 

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

Hotărârea nr. 36 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. 37 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și 

finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2022, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani și a unor servicii sociale care 

funcționează în cadrul acesteia, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul 

integrat de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului 

public al Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 40 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii 

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

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea modelului legitimației pentru președintele și vicepreședinții 

consiliului județean, precum și pentru consilierii județeni, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 42 privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public județean și darea 

unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 

respectiv a Muzeului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 43 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții  „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea 

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

„Modernizare și extindere Secția Oncologie, str. Marchian nr. 11, în municipiul Botoșani, județul 

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

Hotărârea nr. 44 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții  „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea 

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

„Reabilitare și modernizare spații școlare la Școala Profesională Specială Sfântul Stelian, str. Nicolae 

Iorga, nr. 39C, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 45 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

228/02.11.2021 privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în administrare sau în 

concesiune, care se finanțează din Fondul IID în perioada 2021 (trimestrul IV) – 2022, pentru 

proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 46 pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A. pentru suprafața de 20 mp din terenul proprietate publică a Județului 

Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, situat în municipiul 

Botoșani, strada Doboșari nr. 87, număr cadastral 65530, pentru amplasarea unui post de 

transformare PTAv în vederea derulării investiției „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN MUN. 

BOTOȘANI – ZONA ALEEA NICOLAE PISOSKI ȘI ALEEA IACOB IACOBOVICI”, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 47 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

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

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 

de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 49 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr.19/28.01.2021 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de 

administrație ale spitalelor publice de interes județean, în forma propusă de iniţiator după cum 

urmează: 

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

 -art. 2 și art. 3 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 50 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în 

forma propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 29 voturi „pentru”; 



 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 51 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii 

Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator 

după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 29 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 52 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului 

Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, 

precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 53 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii Populare 

de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator 

după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 54 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei 

Populare „Rapsozii Botoşanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator 

după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 55 privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean 

Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, în forma propusă de 

iniţiator după cum urmează: 

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

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

Hotărârea nr. 56 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani și a 

membrilor supleanți în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în 

vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ Școala 

Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat 

’’Dorohoi, în forma propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 30 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

 

                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                                                         Marcel – Stelică Bejenariu 

 
 
     Director executiv,  

       Amalia Marian 
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