
 
Nr. 3360 din 25.02.2021 
 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 25 februarie 2021 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 31 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena – Federovici – Președintele Consiliului Judeţean Botoşani. 

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. 45 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Nistor Constantin – Cristian, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 46 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al 

doamnei Huțu Alexandra, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară 

RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare 

de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la 

stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile 

oferite în cadrul Căminului pentru  Persoane Vârstnice Trușești, în forma propusă de iniţiator cu 31 

voturi “pentru”.  

Hotărârea nr. 49 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din 

centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

“pentru”.  

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției 

lunare datorate de beneficiarii, aparținătorii și/sau reprezentanții legali ai acestora pentru 

serviciile furnizate de Unităţile de Asistenţă Medico-Socială Suliţa, Suharău, Mihăileni, Flămânzi, 

Ștefănești și Săveni, judeţul Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al județului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în 

suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 53 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 

pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 70/2020, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

 

https://www.cjbotosani.ro/files/H122_20200924.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H122_20200924.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H122_20200924.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H122_20200924.pdf


Hotărârea nr. 54 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului 

Judeţean Botoşani, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliul Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 55 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, administrate și 

finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 31 

voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social cu cazare Locuință Maxim Protejată  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. 

Foca” Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 57 pentru aprobarea cotizaţiei Județului Botoșani pentru anul 2021 către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” Botoșani, în forma propusă de iniţiator 

cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 58 privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

“pentru”. 

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea sumei de 130.000 lei din bugetul propriu județean 

pentru anul 2021, pentru proiectul  „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea sumei de 1.300.000 lei din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2021, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 61 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 127 din 

24.09.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și serviciilor sociale care funcționează  în 

cadrul acesteia, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi “pentru”. 

 Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2021 la Contractul de delegare a 

gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor 

municipale și administrare a depozitului de deșeuri -  Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi “pentru” și 1 “abținere”. 
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