
 
                                   

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 mai 2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 6658 din 19.05.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind necesitatea modificării și completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 6659 din 19.05.2020 al Direcţiei Juridică, 

Administraţie Publică Locală,  

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare și parteneriate, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement; 

în conformitate cu art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2020 privind 

completarea legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) 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 modifică alin. (1) al art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani și va avea următorul cuprins: 

„Art. 23 alin. (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii 

simple a membrilor lor. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii județeni care participă prin 

utilizarea oricăror mijloace electronice stabilite prin dispoziția de convocare.” 

Art. 2 (1) Se modifică lit. a) de la art. 35 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Botoşani și va avea următorul cuprins:  

„lit. a) data și ora desfășurării”. 

(2) După lit. a) de la art. 35 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani se introduc două noi litere, a
1
) și a

2
), cu următorul cuprins: 



„a
1
) modalitatea de desfăşurare; 

a
2
) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor 

județeni, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice”. 

Art. 3 Se modifică alin. (1) al art. 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Botoşani și va avea următorul cuprins: 

„Art. 36 alin. (1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 

consilierilor judeţeni în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii judeţeni care participă 

prin utilizarea oricăror mijloace electronice stabilite prin dispoziția de convocare. Procedura de 

desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Botoșani prin mijloace electronice este cea prevăzută la 

art. 46
2
.” 

Art. 4 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 155 din 31.10.2019, 

completat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 41 din 27.03.2020, rămân neschimbate, 

urmând a se aplica în mod corespunzător. 

Art. 5 Președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean, consilierii 

județeni, secretarul general al județului și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                  CONTRASEMNEAZĂ:                                      

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
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