
 
                                                                                                               

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea 

indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv  

 

 

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

 analizând Referatul de aprobare nr. 6727 din 20.05.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani prin care propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 

24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea 

indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv,  

 având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală 

nr. 6728 din 20.05.2020, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

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

 în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, art. 7, art. 17 şi ale art. 19 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi 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 După art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de 

şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv, se introduce un articol nou, art. 2
1
, cu 

următorul curprins: 

 „Art. 2
1
 Indemnizația prevăzută la art. 2 se acordă pentru fiecare ședință în parte, de plen 

și/sau de comisie/lună. Numărul de ședințe/lună pentru care se acordă indemnizație este de maxim o 

ședință de plen și maxim o ședință de comisie. 

 Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcția Buget-Finanțe și Direcția 

Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, și Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 PREŞEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

           Costică Macaleți                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 
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