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MINUTA 

 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 28 ianuarie 2021 

 

 

 

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

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

A depus jurământul domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard, supleant al cărui mandat a fost 

validat de Tribunalul Botoșani. 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

  Hotărârea nr. 3 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din 

județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi 

,,pentru”. 

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra 

Populară „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate 

închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 

apartamente), în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea participării Consiliului Județean Botoșani la Târgul 

virtual de Turism al României, ediția a 44-a, februarie 2021, în forma propusă de iniţiator cu 33 

voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 8 privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu 

județean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 



Hotărârea nr. 9 privind achitarea cotizației anuale a Județului Botoșani la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu 

județean, pentru anul 2021, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 10 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” 

Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de 

creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și 

contribuția pentru economia circulară, în forma propusă de iniţiator cu 20 voturi ,,pentru” și 13 

,,abțineri”. 

Hotărârea nr. 11 privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru 

Protecția Copilului Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 12 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de 

iniţiator, cu vot secret, cu 32 voturi ,,pentru”. (domnul Iliuță Viorel nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 13 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 14 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai 

Eminescu”, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 15 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de 

iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 16 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”, a fost adoptată în 

forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 17 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

din judeţul Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi 

,,pentru”. 

Hotărârea nr. 18 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, 

respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, 

cu vot secret, cu 25 voturi ,,pentru”. (doamna Andrei Cristina-Andreea, doamna Holca Agnes-

Mihaela, domnul Pintilei-Grosu Cristian, domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu, domnul Olaru Cătălin-

Cristian, domnul Iliuță Viorel, domnul Deleanu Constantin-Dan și domnul Gavrilaș Doru-Costel 

nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 19 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, după cum urmează: 

           - doamna Strungariu Florica - 33 voturi ,,pentru” 

           - doamna Pătraşcu Antonela - 33 voturi ,,pentru” 



           - doamna Chiriac Marina - 33 voturi ,,pentru” 

                     - doamna Dăscălescu Lăcrămioara - 33 voturi ,,pentru” 

                                   - domnul Antonesei Ovidiu - 33 voturi ,,pentru” 

           - domnul Ungureanu Cristian - 32 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”; 

           - domnul Lupaşcu Cătălin - 33 voturi ,,pentru” 

           - doamna Florea Ioana - 33 voturi ,,pentru” 

Hotărârea nr. 20 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani 

în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 21 privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al 

Palatului Copiilor Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 

voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 22 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu 

vot secret, cu 32 voturi ,,pentru”. (doamna Jurgiu Mioara – Paula nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 23 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi 

,,pentru”. 

Hotărârea nr. 24 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” 

Dorohoi, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 25 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, a fost adoptată 

în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 26 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul 

Stelian” Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi 

,,pentru”. 

Hotărârea nr. 27 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani, a fost 

adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 28 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani, a fost adoptată 

în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 29 privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu 

vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 30 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în 

Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, a fost adoptată în forma propusă de 

iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 



Hotărârea nr. 31 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Județene “Mihai Eminescu” Botoșani, a fost adoptată în 

forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 32 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi, a 

fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 33 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 34 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 35 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 36 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sulița, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 37 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 38 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani, a fost 

adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 39 privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului 

Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Botoșani, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor, a fost adoptată în forma 

propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 31 voturi ,,pentru”. (Doamna Guraliuc Elena-Ramona și 

doamna Saucă Mariana-Mirela nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 40 privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitate de membri ai 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, 

cu vot secret, după cum urmează: 

1.domnul Alecsandru Gabriel-Augustin - 26 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”; 

2.doamna Breșug Cristina - 26 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”; 

3.domnul Deleanu Constantin-Dan - 25 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”; 

4.domnul Gireadă Ionuț - 26 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”; 

5.domnul  Marian Sergiu - 26 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”; 

6.doamna Marocico Floarea - 26 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 41 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 

din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de 

activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 



Hotărârea nr. 42 privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la 

serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea actualizării devizului general pentru restul de 

executat al lucrărilor și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a 

obiectivului de investiție "Modernizare DJ 208 H, Vorona - Oneaga - Pădureni, km 21+450 - 

34+150", în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi ,,pentru” și 12 ,,abțineri”. 

Hotărârea nr. 44 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe 

venit, precum și a sumelor din impozitul pe venit și sume defalcate rezultate din aplicarea 

gradului de necolectare a veniturilor proprii propuse pentru anul 2021 și estimate pentru anii 

2022-2024, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi ,,pentru”. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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