
    

        

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate,  

precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate 

 

 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 5046 din 

14.03.2022, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 

04.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, 

precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate, 

având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 32 din 28.02.2022 privind constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cornilă Sorin,  

- Încheierea din 04.03.2022 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 447/40/2022 

prin care a fost validat mandatul de consilier judeţean al doamnei Aramă Daniela, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 5047 din 

14.03.2022, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în temeiul art. 124 și 125, coroborat cu art. 182 alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se modifică componența Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, în sensul 

înlocuirii domnului Cornilă Sorin cu doamna Aramă Daniela. 

 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2020 se modifică în mod 

corespunzător. 

 

Art. 3 Persoana nominalizată la art. 1 asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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Botoşani, 

Nr. 57 din 17.03.2022 

 


