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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 26 noiembrie 2020 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 33 membri ai consiliului judeţean. Şedinţa a fost 

condusă de doamna Doina Elena – Federovici – Preşedintele 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. 135 privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico- 

Socială Mihăileni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019, cu 

modificările ulterioare, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 136 privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de 

alimentare cu energie electrică a unui imobil proprietate privată, în forma propusă de iniţiator cu 33 

voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 137 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului unor 

instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi “pentru”. 

Hotărârea nr. 138 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele 

bugetului propriu județean pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 voturi “pentru”. 

(domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 139 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 32 

voturi “pentru”. (domnul Lazăr-Claudiu Vrajotis nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 140 privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru 

educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani și „Ion Pillat” 

Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi “pentru”. 
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