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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 31 martie 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. 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Demolare șarpantă și reabilitare energetică hidroizolaţie terasă corp D - str. 

Marchian nr. 11”, a Spitalului Județean Mavromati, municipiul Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 67 pentru aprobarea Raportului anual nr. 2 - aferent anului 2020 - cu 

privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul 

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

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea sumei de 1.200.000 lei din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2021, pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae Trușești”, în 

forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea sumei de 1.358.016 lei  din bugetul propriu judeţean 

pentru anul 2021, pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” și modificarea art. 5 al 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019, în forma propusă de iniţiator cu 

33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Construire Locuință protejată „PHOENIX” parter, împrejmuire teren și racorduri 

utilități”, str. Războieni nr. 7B, CF 67337, municipiul Botoșani, județul Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități” 



str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani, în forma 

propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reabilitare clădire corp C3 în vederea schimbării destinației din spălătorie nouă în 

Centru de zi „Sf. Andrei” și împrejmuire teren” str. I.C. Brătianu nr. 63, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea 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), a fost 

adoptată cu amendament, cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi al 

bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pe 

anul 2020, în forma propusă de iniţiator cu 21 voturi „pentru” și 12 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020, în forma propusă 

de iniţiator cu 21 voturi „pentru” și 12 „abțineri”. 

Hotărârea nr. 76 privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizației de 

construire în vederea efectuării lucrărilor de „Realizare scară exterioară și creare gol acces la 

aceasta pentru Pavilionul nr. 3” din cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, în forma 

propusă de iniţiator cu 32 voturi „pentru”. (domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu nu a participat la 

vot) 

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii „Consolidarea și Reabilitarea Clădirii Centrului de Plasament ”Elena 

Doamnă” Botoșani în vederea asigurării spațiului desfășurării activității  Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 

33  voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 78 privind ocuparea temporară de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale – S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” SA Mediaș a suprafeței forestiere totale 

de 0,0039 ha, pentru obiectivul „Înlocuire tronson conductă Botoșani-Bucecea, în zona sat 

Baisa, județul Botoșani– PT 1338/2019”, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 79 privind modificarea contractului de delegare nr. 892/04.07.2017-

“Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în 

judeţul Botoşani”, lot 1 Dorohoi, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 80 privind solicitarea de trecere a unor bunuri care aparțin domeniului 

public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Județului Botoșani, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 81 privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și 

bibliografia pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și 

bibliografia pentru Școala Populară de Arte ,,George Enescu” Botoșani, instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33  

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și 

bibliografia pentru Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură 

aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare 

a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un 

rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii 

„Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 85 privind aprobarea Caietului de obiective, Regulamentului de analizare 

a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale un 

rezultat mai mare sau egal cu nota 9 pentru Muzeul Județean Botoșani, instituţie publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, în forma propusă de iniţiator cu 33  

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 86 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 51 din 

31.03.2020 privind aprobarea Proiectului Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” 

Trușești și a contribuției financiare necesară implementării proiectului, în forma propusă de 

iniţiator cu 33 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 87 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 32 voturi ,,pentru” și 1 

vot „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 88 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 34 din 

28.01.2021 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 32 voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”. 



Hotărârea nr. 89 privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de 

management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Orchestra 

Populară „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 31 voturi 

,,pentru” (doamna Andrei Cristina Andreea și domnul Vrajotis Lazăr Claudiu nu au participat la 

vot) 

Hotărârea nr. 90 privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/ 

soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Școala Populară de Arte 

„George Enescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, după cum 

urmează: 

- domnul Cornilă Sorin – 30 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”; 

- domnul Filip Vasile-Sorin, domnul Huţu Dănuţ, domnul Olaru Cătălin – Cristian, domnul Băiţan Ion 

și doamna Spatariu Maria – 31 voturi „pentru”.  

          (domnul Cornilă Sorin și domnul Olaru Cătălin – Cristian nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 91 privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de 

management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării postului de manager la Biblioteca 

Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 31 

voturi ,,pentru” (doamna Jurgiu Mioara – Paula și doamna Marocico Floarea nu au participat la 

vot) 

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea  comisiei de analiză a noului proiect de 

management, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Muzeul Județean 

Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, a fost 

adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, după cum urmează: 

- doamna Saucă Mariana – Mirela – 30 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”; 

- domnul Ursu Constantin Emil, domnul Huţu Dănuţ, doamna Vaipan Raluca, doamna Creangă Doina 

și doamna Spatariu Maria – 31 voturi „pentru”.  

            (doamna Saucă Mariana – Mirela și doamna Vaipan Raluca nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea comisiei de analiză a noului proiect de management, 

respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru Memorialul Ipotești – Centrul 

Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Botoşani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 31 

voturi ,,pentru” (doamna Marocico Floarea și domnul Deleanu Constantin Dan nu au participat 

la vot) 

Hotărârea nr. 94 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituție publică 



de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de 

soluționare a contestațiilor, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, după 

cum urmează: 

- domnul Gavrilaș Doru Costel, domnul Filip Vasile-Sorin și domnul Huţu Dănuţ – 30 voturi 

„pentru” și 1 vot „împotrivă”; 

- domnul Nichiteanu Tiberiu Leonard, domnul Băiţan Ion și doamna Spatariu Maria – 31 voturi 

„pentru”.  

          (domnul Gavrilaș Doru Costel și domnul Nichiteanu Tiberiu Leonard nu au participat la vot) 

Hotărârea nr. 95 privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020, a fost 

adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 32 voturi ,,pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 96 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani 

ca membru al Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene 

pentru Tineret Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației 

Județene pentru Tineret Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, 

după cum urmează: 

- doamna Hrițcu - Lafontain Mihaela – 30 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”; 

- doamna Baltă Diana și domnul Ungureanu Eduard-Alexandru – 24 voturi „pentru” și 9 voturi 

„împotrivă”; 

- domnul Halici Octavian Eusebiu – 23 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 97 privind acordarea unui mandat reprezentantului Județului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani pentru numirea 

administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al societății Nova APASERV 

S.A. Botoșani, a fost adoptată în forma propusă de iniţiator, cu vot secret, cu 21 voturi „pentru” 

și 12 voturi „împotrivă”. 

Hotărârea nr. 98 pentru aprobarea cotizației Județului Botoșani pentru anul 2021 către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA BOTOȘANI”, în forma propusă de iniţiator cu 

31 voturi „pentru”. (domnul Constantin-Dan Deleanu nu a participat la vot) 
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