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MINUTA 

 

   şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

 din data de 27 mai 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. 66 privind validarea alegerii doamnei Sandu Otiliea în calitate de 

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

Hotărârea nr. 67 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean 

de Urgență Mavromati din str. Marchian nr. 11, Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Construire sediu administrativ și împrejmuire proprietate la U.A.M.S. Mihăileni, 

comuna Mihăileni, str. Siretului, nr.1, Județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și 

juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al 

bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii 

pe anul 2019, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani, a fost adoptată cu amendament, cu 32 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 74 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația 

de cabinet medical aflat în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul 

Botoșani, str. Independenței nr. 7, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea modificării contractelor de delegare 

„Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în 

judeţul Botoşani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 76 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 

din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv, în 

forma propusă de iniţiator cu 26 voturi „pentru”. Nu au participat la vot: domnul Anton Radu, 

doamna Breșug Cristina, domnul Marian Sergiu, domnul Nazare Gheorghe, domnul Tupiluş 

Petre și domnul Vâzdoagă Gheorghe. 

Hotărârea nr. 77 privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de 

racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personală, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 78 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Ivănescu Victor, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

 

Proiectul de hotărâre 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, nu a întrunit numărul necesar de 

voturi pentru a fi adoptat (14 voturi „pentru” și 18 „abțineri”). 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al 

Casei de Asigurări de Sănătate a județului Botoșani, a fost scos de pe ordinea de zi. 
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