
       

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al 

Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret 

Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru 

Tineret Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021 

urmare adresei nr. 248/07.01.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,  

analizând Referatul de aprobare nr. 5202 din 25.03.2001, prin care se propune desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, 

supraveghere și controlul activității Fundației Județene de Tineret Botoșani și desemnarea a trei 

membri în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret Botoșani,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5203 din 25.03.2021 al Direcției 

Dezvoltare și Promovare și al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală; 

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

activități social – culturale, sportive, tineret și de agrement; 

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

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

europene, 

în conformitate cu prevederile art. 10 și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146/2002 privind 

regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1 Se aprobă desemnarea doamnei Hrițcu - Lafontain Mihaela ca membru al Comisiei 

de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani. 

Art. 2 Se aprobă desemnarea doamnei Baltă Diana, domnului Halici Octavian Eusebiu și 

domnului Ungureanu Eduard-Alexandru ca membri în Consiliul de conducere a Fundației 

Județene pentru Tineret Botoșani. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, 

persoanele desemnate la art. 1 - 2  și Fundația Județeană de Tineret Botoșani vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

  

 PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 
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