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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022  
                 

 

          Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 21.12.2022, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 23695 din 14.12.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind  propunerea de modificare a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 70 din 28.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani,  

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe nr. 23696 din 14.12.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

          în conformitate cu prevederile art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1) și art.478 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

  în temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi 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 modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Botoșani, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 

28.03.2022, după cum urmează: 

 - la nr. crt. 43 funcția publică de execuție ocupată de „ Consilier, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Consilier, clasa I, studii S ,grad 

profesional Superior”; 

 - la nr. crt. 145 funcția publică de execuție ocupată de „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Superior”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022 

își mențin aplicabilitatea. 

          Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

                

                         PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                Doina – Elena Federovici                                    Secretar general al judeţului,      

                                                                                 Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

                                                                    

 Botoşani,  

Nr. 271 din 21.12.2022 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro

