
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

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 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 28.01.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 1129 din 

20.01.2021, prin care se propune 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, 

având în vedere: 

− Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr. 1130 din 20.01.2021, 

− Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al județului, servicii  publice și agricultură, 

− Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. e) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 68/2008, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1  Se desemnează doi membri titulari, respectiv doi membri supleanți, reprezentanți ai 

Consiliului Județean Botoșani în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale după cum urmează: 

-  Andrei Cristina-Andreea       - titular; - Pintilei Grosu-Cristian   - supleant; 

-  Holca Agnes-Mihaela           - titular; - Vrajotis Lazăr-Claudiu   - supleant. 

 

Art. 2 Se desemnează doi membri titulari, respectiv doi membri supleanți, reprezentanți ai 

Consiliului Județean Botoșani în comisia pentru soluționarea contestațiilor după cum urmează: 

- Olaru Cătălin-Cristian            - titular; - Deleanu Constantin-Dan  - supleant; 

- Iliuță Viorel                            - titular; - Gavrilaș Doru-Costel       - supleant. 

 

Art. 3 Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Județean nr.123/2016, rămân neschimbate. 
 

 Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

și persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Botoșani, 
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