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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 17 decembrie 2020 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 32 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

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

absentat motivat domnul consilier județean Radu Malancea. Consilierii județeni au participat la 

ședință prin mijloace electronice de comunicare, prin sistem de audioconferință.  

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea unor tarife pentru drumurile publice administrate de 

către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul 2021, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea tarifelor practicate de Muzeul Judeţean Botoşani, 

pentru serviciile prestate, în anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 143 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, pentru anul 2021, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”.  

Hotărârea nr. 144 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2021, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”.  

Hotărârea nr. 145 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoşanilor” pentru serviciile prestate în anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

“pentru”. 

Hotărârea nr. 146 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Şcoala 

Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 147 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 148 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 31 voturi “pentru”. (domnul 

Corneliu-Bogdan Dăscălescu nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 149 privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 132/12.11.2020 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate 

pentru învățământul special în anul școlar 2020-2021 din bugetul propriu județean, cu încă un 

beneficiar la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

 



Hotărârea nr. 150 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 

financiare elevilor din instituțiile de învățământ din județul Botoșani, care au obținut rezultate de 

excepție la olimpiadele și concursurile școlare județene și a Listei elevilor din instituțiile de 

învățământ din județul Botoșani pentru care se acordă stimulente financiare, în forma propusă de 

iniţiator cu 19 voturi “pentru” și 12 “abțineri”. (domnul Constantin-Cristian Nistor nu a participat 

la vot) 

Hotărârea nr. 151 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 01.01-30.11.2020, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi 

“pentru” și 11 “abțineri”.  

Hotărârea nr. 152 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării 

imobilului monument istoric “Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea 

Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani, în forma propusă de iniţiator 

cu 22 voturi “pentru” și 10 “abțineri”.  

Hotărârea nr. 153 privind dezmembrarea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea 

funciară nr. 50914-UAT Leorda, aflat în proprietatea publică a Județului Botoșani și 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în 

concordanță cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență socială Leorda, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209 din 19.12.2019, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea parteneriatului și încheierea Acordului de parteneriat 

între Administrația Fondului pentru Mediu, Județul Botoșani - Consiliul Județean și Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani, în vederea obținerii finanțării și 

implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul Instalație tratare mecano-biologică (TMB) nouă cu digestie anaerobă, 

împreună cu instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeuri colectate separat”, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 155 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 

27.05.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 156 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă  restant,  aferent 

anului 2020, de către  persoanele  cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului 

Județean Botoșani, în cursul anului 2021, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 157 privind modificarea statului de funcții, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 29.07.2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi 

“pentru”. 

Hotărârea nr. 158 privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean Botoșani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 29.07.2020, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 159 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de 

Asistență Medico - Socială Sulița, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 160 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii 

cu nevoi speciale – Casa A”  din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și 

înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, 

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, în forma propusă de 

iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 



Hotărârea nr. 161 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 

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

“pentru”. 

Hotărârea nr. 162 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 

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

“pentru”. 

Hotărârea nr. 163 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, fără personalitate juridică, în structura Direcției 

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

voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 164 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 

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

“pentru”. 

Hotărârea nr. 165 privind aprobarea înființării unor servicii sociale, a organigramei şi 

statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 166 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de Asociere cu 

privire la înființarea Centrului de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului din județul Botoșani nr. 3037/02.03.2020, nr.6315/28.02.2020, nr.62/05.03.2020, în 

forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 167 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Convenția de Asociere cu 

privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din loc. Pomârla, jud. 

Botoșani nr. 6207/02.05.2018, nr.7737/29.03.2018, nr.65/08.05.2018, în forma propusă de iniţiator 

cu 32 voturi “pentru”. 
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