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MINUTA 

 şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 26 mai 2021 

 

 

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

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

absentat nemotivat următorii consilieri judeţeni: doamna Holca Agnes-Mihaela şi domnul Hrimiuc 

Liviu. 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. 116 pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în 

Județul Botoșani, 2020-2025”, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 117 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe 

teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 118 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Botoșani, pentru 

care s-a emis ordin de plasare în adăpost, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 120 privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 

mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-

Botoșani, număr cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în 

loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783 - Botoșani, număr 

cadastral 65783, imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în 

administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani, în forma propusă de iniţiator 

cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 121 privind aprobarea componenței actualizate a Echipei Intersectoriale 

Locale pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă 



și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei Intersectoriale 

Locale, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, după cum urmează:  

Art. 1 –  vot secret:  

- pentru doamnele: Maria – Felicia Mihai, Simona - Ionela Mîndru și Aniela - Bianca 

Merticariu cu 30 voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”; 

- iar pentru ceilalți 10 membri ai Echipei Intersectoriale Locale: 31 voturi ,,pentru”. 

   Art. 2, 3, 4 și 5 – vot deschis: 31 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 122 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul 

Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului 

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

Hotărârea nr. 123 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat 

în imobilul „Dispensar medical nr. 5”, situat în municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 57, 

precum și a documentației de atribuire aferentă licitației, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, 

aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență 

Medico-Socială Suharău, destinat pentru activități conexe actului medical, în forma propusă de 

iniţiator cu 31 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 125 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor 

servicii sociale care funcționează  în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 126 privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de 

management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Orchestra Populară „ Rapsozii 

Botoșanilor” - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 127 privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale 

de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării 

finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza 

încheierii unui nou contract de management la Muzeul Judeţean Botoşani - instituţie publică de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea rezultatului final obţinut în urma procedurii speciale 

de analiză a noului proiect de management depus de managerul care a obținut, în urma evaluării 

finale, un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 şi a proiectului de management ce stă la baza 

încheierii unui nou contract de management la Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii 

„Mihai Eminescu” Botoşani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  



Hotărârea nr. 129 privind aprobarea rezultatului final, pentru anul 2020, al evaluării 

managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma 

propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 130 privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de 

management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai 

Eminescu” Botoșani - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 131 privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de 

management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Școala Populară de Arte „George 

Enescu” Botoşani- instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în 

forma propusă de iniţiator cu 31 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 132 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru 

aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi 

„pentru” și 10 „abțineri” 

Hotărârea nr. 133 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 48 din 

31.03.2020 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 31 voturi 

„pentru”.  

Hotărârea nr. 134 privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie al societății 

NOVA APASERV S.A. Botoşani, a profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliu și 

acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 31 voturi 

„pentru”.  

 

 

 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

             Marcel – Stelică Bejenariu 
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