
  

        

 

H O T Ă R Â R E 

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 

 

 

           Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23.03.2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4680 din 

18.03.2021, prin care se propune 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, 

având în vedere: 

- Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr. 45 și 46 din 25.02.2021 privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Constantin-Cristian și 

doamnei Huțu Alexandra,  

- Încheierea din 02.03.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 600/40/2021 

prin care a fost validat mandatul de consilier judeţean al doamnei Vaipan Raluca și Încheierea din 

08.03.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 599/40/2021 prin care a fost validat 

mandatul de consilier judeţean al domnului Manolache Ciprian, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 4681 din 

18.03.2021, 

- 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 amenajarea teritoriului și urbanism, 

lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, în sensul 

înlocuirii domnului Nistor Constantin-Cristian cu doamna  Vaipan Raluca. 

 

Art. 2 Se modifică componența Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 

protecţie socială, culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, în sensul 

înlocuirii domnului Pătrăuceanu Constantin-Neculai cu domnul Manolache Ciprian. 

 

Art. 3 Se modifică componența Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, 

parteneriate şi fonduri europene, după cum urmează:  

a) doamna Huțu Alexandra se înlocuiește cu domnul Pătrăuceanu Constantin-Neculai 

(comisie suplimentară); 

b) domnul Nistor Constantin-Cristian se înlocuiește cu doamna Andrei Cristina-Andreea 

(comisie suplimentară). 

 



Art. 4 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2019 se modifică în mod 

corespunzător. 

 

Art. 5 Persoanele nominalizate la art. (1), (2) și (3) asigură ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 63 din 23.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


