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MINUTA 

 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 29 iulie 2020 

 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dorin Birta – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Botoşani. A absentat motivat 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. 90 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Andrieș Valerian, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 91 privind validarea alegerii domnului Lazarovici Cristian-Laurențiu în 

calitate de consilier judeţean, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Reparații clădire Bibliotecă – interior și exterior”, sat Ipotești, comuna Mihai 

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

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de 

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

Calea Națională nr. 57, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea condițiilor de vânzare a unui spațiu cu destinația de 

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

Calea Națională nr. 57, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 95 privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea 

trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani 

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 96 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al 

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 

cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 30.06.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 97 privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi (CIA) Dorohoi, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 



Hotărârea nr. 98 privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei și 

statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul 

Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului 

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

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului social cu cazare „Locuință protejată Venus” înființat în cadrul structurii Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 103 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor 

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

credite bugetare între capitolele bugetului propriu județean și de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 104 pentru aprobarea „Propunerilor de încadrare a drumurilor județene pe 

niveluri de viabilitate în timpul iernii 2020 – 2021” și a „Planului operativ de acțiune pe timpul 

iernii pe drumurile județene din județul Botoșani, iarna 2020-2021”, în forma propusă de iniţiator 

cu 32 voturi „pentru”. 
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