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MINUTA 

 

   şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

 din data de 30 aprilie 2020 

 

 

La sediul Consiliului Județean au fost prezenți președintele Consiliului Județean Botoșani, 

vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani și secretarul general al județului. 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. 57 privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2019, al evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea actualizării devizului general  și aprobarea finanțării 

din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, 

Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea actualizării devizului general  și aprobarea finanțării 

din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 293, 

Coțușca-Ghireni - DN 24C, KM 41+050 - 47+700”, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 60 privind  aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean și 

al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 

pe cele două secțiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 61 pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 – aferent anului 2019 – cu 

privire la stadiul realizării măsurilor din “Planul de menținere a calității aerului în Județul 

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