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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 30 ianuarie 2020 

 
 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți cei 32 de consilieri judeţeni. Şedinţa a fost 

condusă de domnul Costică Macaleți – Președintele Consiliului Județean Botoșani.  

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. 4 privind validarea alegerii domnului Rusu Pavel în calitate de consilier 

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

Hotărârea nr. 5 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 6 privind achitarea cotizației Județului Botoșani la Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România, pentru anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 33 

voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 7 privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Botoşani la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST– Iaşi în sumă de 27.249,96 euro, din bugetul 

propriu judeţean, pentru anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 8 privind achitarea contribuţiei Judeţului Botoşani la Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu 

judeţean pe anul 2020, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de 

Cooperare Transfrontalieră Iași şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, 

în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 9 pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2020 către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”, în forma propusă de iniţiator 

cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 10 pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2020 către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani”, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea sumei de 600.000 lei  din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2020, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.       

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean 

pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în 

forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.    

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Amenajare, modernizare și extindere- Pavilion B - U.A.M.S. Dr. Elena Popovici 

Flămânzi”, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 14 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Unității de Asistență Medico-Socială „Dr. Elena Popovici” Flămânzi din subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

 



 

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate 

de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2020, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.   

Hotărârea nr. 16 pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special 

din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020 – 2021, în forma propusă de iniţiator cu 33 

voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 18 privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul 

Botosani, str. Puskin nr.2, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, înscris în Cartea 

funciară nr. 62057 – UAT Botoșani, în vederea construirii unor locuințe protejate, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren 

aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru” și 2 voturi „împotrivă”.  

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea documentației de atribuire necesară închirierii unui 

spațiu prin licitație publică, amplasat în municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, în 

forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea cuantumului redevenţei aferentă contractelor de 

concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004, pentru cabinetele medicale, 

aflate în domeniul privat al Judeţului Botoşani, situate în Municipiul Botoşani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     

Hotărârea nr. 22 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Botoşani pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”.     
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