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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 31 octombrie 2022 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 32 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

Doina-Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani. A absentat nemotivat domnul 

consilier judeţean 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. 214 privind declararea de interes public județean a bunului teren intravilan în 

suprafață de 30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 215 privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând 

domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. (domnul Constantin-Dan Deleanu nu a participat la 

vot) 

Hotărârea nr. 216 privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Dezvoltare Sustenabilă și Integrare în Țara de Sus” Botoșani a unui spațiu situat 

în municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 217 privind darea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani a unui spațiu situat în municipiul Botoșani, aparținând 

domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 218 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 – 

30.09.2022, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi „pentru” și 11 „abțineri”. 



Hotărârea nr.219 privind aprobarea sumei de 55.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru 

anul 2022, pentru proiectul „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 220 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

aprobarea modificării structurii acționariatului Societății prin transfer de acțiuni de la acționarul - 

Județul Botoșani către unități administrativ-teritoriale din cadrul Județului Botoșani care dispun de 

sistem public de alimentare cu apă, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 221 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacităţii instituţionale a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoșani, în vederea prevenirii infecţiilor 

nosocomiale”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și 

aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul 

campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 223 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 2 din 

18.01.2021 privind aprobarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” cod SMIS 145313, a 

acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 224 privind declararea de interes public județean a unor bunuri situate în 

municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4, respectiv în localitatea 

Pomârla, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

  Hotărârea nr. 225 privind aprobarea participării Județului Botoşani la Târgul de Turism al 

României, Bucureşti, ediţia noiembrie 2022, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

          Hotărârea nr. 226 privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea 

cofinanţării proiectului “Tradiții pe valea Siretului”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

         Hotărârea nr. 227 privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea 

cofinanţării proiectului ,,Seri eminesciene: muzică, film, poezie și arte plastice”, în forma propusă 

de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 



     Hotărârea nr. 228 privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea 

cofinanţării proiectului „Nemuritorii”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 229 privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea 

cofinanţării proiectului „Creștem împreună cu povești”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 230 privind aprobarea ACORDULUI DE CO-FINANȚARE în vederea 

cofinanţării proiectului ,,Rădăcinile neamului-meșteșugurile, muzica și dansul popular”, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 231 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2022 și aprobarea unui credit de angajament 

pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 232 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului 

monument istoric cod BT-II-a-A-01849, situat în municipiul Botoșani, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 

8-9, ap. 2/1, județul Botoșani, parte componentă a Ansamblului urban Piața 1 Decembrie 1918, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 233 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate 

de Consiliul Județean Botoșani pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în 

valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 43”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 
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