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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 27 februarie 2020 

 

 
 

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

domnul Dorin Birta – Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani. Au absentat motivat 

domnul Costică Macaleți – Președintele Consiliului Județean Botoșani și domnul consilier 

județean Valerian Andrieș. 

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. 26 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 cu 29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 27 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 cu 29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 28 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de 

soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 29 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 cu 29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 30 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 cu 

29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 31 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 cu 29 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 32 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 2020, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 33 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean 

Botoșani în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și Comisia pentru soluționarea 

contestațiilor, a fost adoptată cu amendament, cu 28 voturi „pentru”.    

 

 



 

Hotărârea nr. 34 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. 35 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției 

lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în 

calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru 

serviciile oferite în cadrul Căminului pentru  Persoane Vârstnice Trușești, în anul 2020, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 36 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. 37 privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la înființarea unui 

Centru de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din județul 

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

 Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul 

Judeţean Botoşani şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării 

cu suma de 10.000 lei pentru Concursul  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 39 privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării 

investiției “Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu 

echipamente de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai 

Eminescu nr.45, proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani, în forma propusă 

de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 40 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru” și 3 „abțineri”.    

 

 

 

 

                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

  Amalia Marian 
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