
 

                                                                                                                             Proiect 

      Nr. 7 din 20.01.2020       

                                                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani 
                 

 

 

        Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară în data de                .2020, 

        urmare adresei  nr. 3939 din 13.12.2019 a Direcției Județene de Drumuri și Poduri 

Botoșani, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la nr. 19234 din 13.12.2019, 
         analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.                          

850 din 17.01.2020 privind propunerea de îndreptare a erorii materiale a anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei şi  

statului de funcţii pentru  Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani 

           având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Buget - Finanțe nr. 851 din 

17.01.2020; 

           - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoşani, 

           în temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit. c), 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 aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa 2 la  Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 176 din 31.10.2019 ( Statul de funcții al Direcției Județene de Drumuri 

și Poduri Botoșani), în sensul că: 

- la nr. crt. 56  în loc de “ Consilier I asistent ” se va citi „Consilier I superior ”; 

- la nr.crt.58 în loc de “Inspector I superior” se va citi „Inspector I asistent”. 

  Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.176 din 

31.10.2019 își mențin aplicabilitatea. 

              Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Botoșanii asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

                

 
    

                         PREŞEDINTE,                                               Avizat pentru legalitate           

                       Costică Macaleți                                          Secretar general al județului,      

                                                                                Marcel - Stelică Bejenariu 

    

           

                    

    

 

   

 Botoșani,  

______________ 2020 

Nr.____ 

 



 

 
Nr. 850 din 17.01.2020               

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
      
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ prevede ca 

atribuție principală a consiliului județean organizarea și funcționarea aparatului de specialitate  

al consiliului județean, și ale instituțiilor de interes județean. În exercitarea acestei atribuții 

consiliul județean aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor de interes județean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.176 din 31.10.2019 a fost aprobată 

organigrama și statul de funcții pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani. 

S-a constatat că din eroare în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr.176 din 31.10.2019 (Statul de funcții al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani), 

la nr. crt. 56 în loc de ,,Consilier I superior” s-a trecut „Consilier I asistent” iar la nr. crt. 58 în 

loc de ,, Inspector I asistent” s-a trecut  „Inspector I superior”. 

În vederea îndreptării erorii materiale se va citi: la nr. crt. 56 ,,Consilier I superior” iar 

la nr. crt. 58 „Inspector I superior”. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind îndreptarea 

erorii materiale din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.176 din 

31.10.2019 pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, instituție publică 

subordonată Consiliului Județean Botoșani, în forma prezentată.  

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costică Macaleți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                      Vizat,                                                       

   Nr. 851 din 17.01.2020                                                              Vicepreședinte,                                                                                          

                                                                                                           Birta Dorin                         
 

 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ prevede ca 

atribuție principală a Consiliului județean organizarea și funcționarea aparatului de specialitate  

al consiliului județean, și ale instituțiilor de interes județean. În exercitarea acestei atribuții 

consiliul județean aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituțiilor de interes județean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.176 din 31.10.2019 a fost aprobată 

organigrama și statul de funcții pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani. 

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, prin adresa nr. 3939 din 

13.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr. 19234 din 13.12.2019, ne 

înștiințează că în mod eronat, din eroare de tehnoredactare, au propus în Statul de funcții 

al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Botoșani nr.176 din 31.10.2019, următoarele: 

- la nr. crt. 56 în loc de ,,Consilier I superior” au trecut  „Consilier I asistent”; 

- la nr. crt. 58 în loc de ,, Inspector I asistent” au trecut  „Inspector I superior”. 

În vederea îndreptării erorii materiale se propun următoarele: 

- la nr. crt. 56  în loc de “ Consilier I  asistent” se va citi „Consilier I superior ”; 

- la nr.crt.58 în loc de “Inspector I superior” se va citi „Inspector I asistent”, 

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale din Anexa nr.2 la Hotărârea  Consiliului Județean Botoșani nr.176 

din 31.10.2019, care întrunește condițiile de legalitate și pe care îl înaintăm spre aprobare. 

 

    

Director executiv, 

Magda Didii 

 


