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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 31 ianuarie 2023 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 31 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de 

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

nemotivat domnul Radu Malancea și domnul Cristian Pintilei - Grosu. 

La şedinţă au mai participat domnul Marcel – Stelică Bejenariu – secretarul general al 

judeţului, conducătorii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean, directorii direcţiilor 

Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

  Hotărârea nr. 8 pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, în forma propusă de iniţiator 

cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 9 pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2023 către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, în forma propusă de iniţiator cu 

30 voturi „pentru” (domnul Constantin-Dan Deleanu nu a participat la vot).  

Hotărârea nr. 10 privind darea unor bunuri, aparținând domeniului public al județului 

Botoșani, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din 

județul Botoșani, pentru anul școlar 2023 - 2024, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 12 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 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 14 privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iaşi în sumă de 27.395,925 euro, din bugetul propriu 

judeţean, pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 15 privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”. 



 Hotărârea nr. 16 privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 2.039.000 lei, din bugetul propriu 

judeţean pe anul 2023, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, în forma propusă 

de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 17 pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei 

financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 18 privind solicitarea de trecere a bunului ”Teren extravilan de 5.758 mp” 

din cadrul Stației de pompare Botoșani din domeniul public al Municipiului Botoșani, județul 

Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 19 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din 

centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției 

lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru 

serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, 

Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca Județeană + 

Corpul B al Consiliului Județean Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și 

modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei, din cadrul   

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, din județul Botoșani”, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 23 pentru modificarea art. 7 al 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, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 24 privind aprobarea sumei de 1.315.000 lei  din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2023, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei  din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2023, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea sumei de 49.000 lei din bugetul propriu județean 

pentru anul 2023, pentru proiectul  „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 27 privind aprobarea sumei de 49.000 lei  din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2023, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 28 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani pe anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 30 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului 

monument istoric cod BT-II-m-B-01890, municipiul Botoșani, aleea Maxim Gorki nr. 13, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 31 pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea 

societății DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren proprietate publică a Județului Botoșani, aflat 

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și a Direcției Județene de Drumuri și 

Poduri Botoșani, situat în municipiul Botoșani și comuna Curtești, în forma propusă de iniţiator cu 

31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea trecerii unui sector de drum județean DJ 298 și a 

drumului județean DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al 

statului, în scopul încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 
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