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MINUTA 

 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 27 august 2020 

 

 

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

Botoşani. Au absentat nemotivat: doamna Rodica Bârliga și domnul Constantin Bursuc. 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. 106 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra 

Populară ”Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 107 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 108 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

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

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 109 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma 

propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. (domnul Cătălin – Cristian Olaru și domnul Petre 

Tupiluș nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 110 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Școlii 

Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma 

propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. (doamna Ada – Alexandrina Macovei și domnul 

Constantin Isac nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 111 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoşani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în forma 

propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. (doamna Cristina – Andreea Andrei și doamna Cristina 

Breșug nu au participat la vot) 



Hotărârea nr. 112 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură  

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, în forma propusă de iniţiator cu 28 voturi „pentru”. (domnul Gheorghe Rusu și 

domnul Gheorghe Vâzdoagă nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea diminuării activelor financiare ale Județului Botoșani 

cu valoarea aportului de capital în numerar în sumă de 586.000 lei la S.C. Parc Industrial 

Botoșani S.A. și înregistrarea de ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în 

sumă de 1.894.060 lei la S.C. Apa Grup S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 29 voturi 

„pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 114 privind aprobarea condițiilor de vânzare a două spații cu destinația de 

cabinet medical aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, 

Calea Națională nr.57, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 115 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

Județului Botoșani 2014-2020, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Construire Teren de Sport Multifuncțional” în cadrul proiectului “Rețea Educațională 

Transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, în municipiul 

Dorohoi, județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 117 privind aprobarea impactului proiectului „Modernizarea infrastructurii 

rutiere de drum judeţean DJ 282 dintre localităţile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, 

Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți-Prut cu Republica 

Moldova” asupra dezvoltării economice la nivelul județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator 

cu 30 voturi „pentru”. 
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