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MINUTA 

   şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

 din data de 12 mai 2021 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 29 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena-Federovici – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani.  

Au absentat nemotivat următorii consilieri județeni: domnul Gireadă Ionuț, domnul 

Marian Sergiu, doamna Saucă Mariana - Mirela și domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu. 

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 ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 111 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executiv, în 

forma propusă de iniţiator cu 24 voturi „pentru”. (doamna Breșug Cristina, domnul Alecsandru 

Gabriel-Augustin, domnul Deleanu Constantin-Dan, doamna Marocico Floarea și domnul 

Galan Gabriel nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani 

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în forma propusă de 

iniţiator cu 20 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 113 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de 

alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare, propusă de Operatorul Regional – 

Societatea NOVA APASERV S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 27 voturi „pentru” 

și 1 vot „împotrivă”. (domnul Deleanu Constantin-Dan nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 114 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani 



pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, în 

forma propusă de iniţiator cu 20 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 115 privind constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru 

funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. 

BOTOŞANI, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, după cum urmează: 

- domnul Antonesei Dumitru Ovidiu: 21 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”; 

- doamna Olaru Lenuța: 21 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”; 

- doamna Tanasă Claudia: 21 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”; 

- doamna Ciobanu Valentina: 23 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

         Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director executiv,  

   Amalia Marian 
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