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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani 

din data de 24 februarie 2023 

 

 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni. Şedinţa a fost condusă de doamna 

Doina-Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani. Au absentat motivat domnul 

Ionuț Gireadă,  domnul Ciprian Manolache și domnul Constantin – Neculai Pătrăuceanu. 

La şedinţă au mai participat conducătorii unor instituţii subordonate Consiliului Judeţean, 

directorii direcţiilor Consiliului Judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei. 

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:   

  Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. 

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 30 voturi 

„pentru”. 

Hotărârea nr. 34 pentru aprobarea Raportului anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire 

la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 35 privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de 

construire/desființare de către Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea 

realizării unor investiții de interes județean, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 36 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 2023, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 37 privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea 

acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița, în forma propusă de iniţiator 

cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 38 privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în 

domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 39 privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 852 mp, situat în str. 

Ștefan cel Mare, nr. 39, mun. Botoșani, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul 

privat al acestuia, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 40 privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social 

acordate pentru învățământul special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al 

anului școlar 2022/2023, a fost adoptată cu amendament, cu 30 voturi „pentru”.  

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul 

Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 42 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, 

proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Reabilitare și dotare imobil situat în Calea Națională nr. 64 Biblioteca 

Județeană + Corpul B al Consiliului Județean Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi 

„pentru”. 



Hotărârea nr. 43 privind aprobarea devizului general actualizat pentru  obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 294C, Borolea-Hănești, km 7+000–12+500, județul Botoșani”, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 293, Mileanca–Codreni–Puțureni–Coțușca, km 26+090–41+050, 

județul Botoșani”, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea devizului general actualizat pentru  obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-

46+008, județul Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești – Murguța – Dobârceni, km 2+400–13+010, judetul 

Botoșani”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii, 

în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI CONEXE DIN SUBORDINEA 

CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de 

Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani,  Școala Profesională 

Specială „Sfântul Stelian” Botoșani,  Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Centrul 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani, în forma propusă de iniţiator cu 30 

voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de 

Asistență Medico - Socială Săveni, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 50 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, în forma propusă de iniţiator cu 18 

voturi „pentru” și 11 „abțineri”. (domnul Constantin- Dan Deleanu nu a participat la vot) 

Hotărârea nr. 51 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 69 din 

30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate 

din fonduri ale bugetului Județului Botoșani pentru activitățile de tineret, în forma propusă de 

iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 

80.000.000 lei, în forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de 

Agenția Națională pentru Locuințe destinate specialiștilor din domeniul sănătății, în forma propusă 

de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 54 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 

31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a 

Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect, cu modificările ulterioare, în 

forma propusă de iniţiator cu 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea componenței comitetului pentru accelerarea procesului 

de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Botoșani, precum și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, în forma propusă de iniţiator 

după cum urmează: 

- art. 1 alin. (2) cu vot secret: 30 voturi „pentru”; 

 -art. 1 alin. (1) și (3),  art. 2 și art. 3 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 56 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, în forma propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 



Hotărârea nr. 57 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Muzeului 

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

precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de iniţiator după cum 

urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 58 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Memorialului 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în 

forma propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 59 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii 

Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma propusă de 

iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 60 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Şcolii 

Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma 

propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 61 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului Orchestrei 

Populare „Rapsozii Botoşanilor” Ioan Cobâlă, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Botoșani, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor, în forma 

propusă de iniţiator după cum urmează: 

- art. 1 și art. 2 cu vot secret: 28 voturi „pentru”; 

 -art. 3 și art. 4 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

Hotărârea nr. 62 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

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

numirea unui membru în consiliul de administrație, în forma propusă de iniţiator după cum 

urmează: 

- art. 1 lit. a) cu vot secret: 30 voturi „pentru”; 

 -art. 1 lit. b) și c) și art. 2 cu vot deschis: 30 voturi „pentru”. 

 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preempțiune și demararea 

procedurilor de către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Botoșani, pentru achiziționarea 

bunului imobil, monument istoric “Conacul Alexandrescu”, înregistrat în Lista Monumentelor 

Istorice sub cod BT-II-B-01987 și a suprafeței de teren aferentă de 16,48 ha, situate în satul 

Guranda, comuna Durnești, județul Botoșani, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

adoptat. (19 voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă”) 

 

 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                                                  Marcel – Stelică Bejenariu 
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