
 
Nr. 8305 din 25.06.2020 

 

 

MINUTA 

 

   şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

 din data de 25 iunie 2020 

 

 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul Costică Macaleţi – Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Botoşani. Consilierii județeni au participat la ședință prin mijloace electronice de comunicare, prin 

sistem de audioconferință.  

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  

 Hotărârea nr. 79 privind validarea alegerii domnului Popa Manuel în calitate de consilier 

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

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Unității de Asistență Medico-Socială Sulița din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 81 privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 

2020–2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea taxelor școlare pentru elevii Școlii Populare de Arte 

„George Enescu” Botoșani, pe anul școlar 2020 – 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în 

municipiul Botoșani, str. Marchian nr. 11, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în 

administrarea Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 84 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani, 

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

Hotărârea nr. 85 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, a fost 

adoptată cu amendament, cu 29 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (domnul Tupiluș Petre nu a 

participat la vot). 

Hotărârea nr. 86 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

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



aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 87 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

în Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 88 privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie 

„Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din Strada Marchian nr. 11, 

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

Hotărârea nr. 89 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 

11.09.2018 privind aprobarea Proiectului  „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de 

proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 
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