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MINUTA 

 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 31 martie 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. 43 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 165/31.10.2019 

privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Județului Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 

mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. 

Botoșani, și darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 44 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, 

nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor 

încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului 

Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani, aflate în 

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

Hotărârea nr. 45 de aprobare a prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 

19443/27.12.2017, privitor la spațiul amplasat în imobilul „Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în 

municipiul Botoșani, strada Independenței nr. 7, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, în 

forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Memorialul 

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

subordonată Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru” și 1 

„abținere” (domnul Tupiluș Petre nu a participat la vot). 

Hotărârea nr. 47 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu” din subordinea 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru” și 2 „abțineri” 

(domnul Tupiluș Petre nu a participat la vot). 

 



 

Hotărârea nr. 48 privind participarea Județului Botoșani cu aport în numerar la majorarea 

capitalului social al societății Nova APASERV S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

„pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul 

Adiţional nr. 7 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi „pentru” și 1 „abținere”. 

Hotărârea nr. 50 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în 

 Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de plasament „Sf. Nicolae” 

Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, în forma propusă de iniţiator cu 

33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea completării indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 53 privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul 

obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 54 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

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

 

Proiectul de hotărâre 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” a fost 

scos de pe ordinea de zi, cu acordul inițiatorului. 
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