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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar  pentru funcționarii publici din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani 

 

 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.08.2022, 

  urmare adresei nr.25891 din 21.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 14706 din 08.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoşani privind propunerea de aprobarea a duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii 

publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani,         

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 14707 din 08.08.2022 ; 

- Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.16 din 04.12.2020 al Direcției 

de Sănătate Publică Botoșani, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 128 din 27.06.2022,  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

          în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare 

a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 

salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.18 alin (1), art. 

19 și art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 

salariaților din administrația publică, din regii autonome cu specific deosebit și din unități bugetare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

          în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin (5) lit. b) 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 ş t e : 

 

  Art. 1 – Se aprobă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici din familia 

ocupațională de funcții bugetare “ADMINISTRAȚIE” care își desfășoară activitatea în condiții grele, 
periculoase sau vătămătoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, prevăzut în Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.16 din 

04.12.2020, emis de către Direcţia de Sănătate Publică Botoşani. 

  Art. 2 – Concediu de odihnă suplimentar va fi acordat, conform legislației în vigoare, pe perioada 

valabilității Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.16 din 04.12.2020, emis 

de către Direcţia de Sănătate Publică Botoşani pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, 

  Art.3 – Președintele Consiliului Județean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 
                

 

                         PREŞEDINTE,                                                    Contrasemnează,           

                Doina – Elena Federovici                                   Secretar general al judeţului,      

                                                                               Marcel – Stelică Bejenariu              

                                               

 

Botoşani,  

Nr. 165 din 26.08.2022 
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