
 
                                                                                                              Proiect 

     Nr. 29 din 21.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul 

Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _________ 2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani prin care 

se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al 

Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Ștefănești nr. 1040 din 19.01.2021, 

 având în vedere: 

-   Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 1041 din 

19.01.2021, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

 în conformitate cu prevederile art. 3 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

412/2003 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Unităţii de 

Asistenţă Medico - Socială Ștefănești, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Botoşani nr. 191 din 28.11.2019,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) și 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 desemnează:  doamna Guraliuc Elena-Ramona, 

                                                    

                                                  domnul Vrajotis Lazăr-Claudiu, 

 

ca reprezentanţi ai Consiliului Județean Botoșani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă 

Medico–Socială Ștefănești. 

 Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 85 din 28.06.2018 își 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate şi persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

    PREŞEDINTE,                                                     Avizat pentru legalitate: 

      Doina – Elena Federovici                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                              Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din _________ 2021 



 
 

Nr. 1040 din 19.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială 

Ștefănești.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 49/12.04.2018 Unitatea de Asistenţă 

Medico - Socială Ștefănești a fost preluată în responsabilitatea administrativă şi financiară a 

Consiliului Judeţean Botoşani. 

Potrivit art. 17 alin. (1) al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii de 

Asistenţă Medico – Socială Ștefănești, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 191 din 28.11.2019, în realizarea atribuţiilor sale directorul este sprijinit de un 

Consiliu Consultativ care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi funcţionare 

a unităţii şi de a face recomandări directorului în urma dezbaterilor. 

Consiliul consultativ este compus din 5 membri, din care doi reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Botoşani. 

 Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ ale Unităţii de Asistenţă 

Medico - Socială Ștefănești. 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 

 

 

 

 



Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                              

              Nr. 1041 din 19.01.2021 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 49/12.04.2018 Unitatea de Asistenţă 

Medico - Socială Ștefănești a fost preluată în responsabilitatea administrativă şi financiară a 

Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Unităţii de 

Asistenţă Medico - Sociale Ștefănești, în realizarea atribuţiilor sale directorul este sprijinit de un 

Consiliu Consultativ, compus din 5 membri care nu sunt remunerați pentru activitatea 

desfășurată, după cum urmează: 

- doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani, 

- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani; 

- un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani; 

- un reprezentant al societăţii civile.  

  

 Atribuțiile Consiliului Consultativ sunt următoarele: 

- analizează şi avizează programele de activitate ale instituţiei; 

- analizează şi avizează proiectul structurii organizatorice şi a statului de funcţii la propunerea 

directorului; 

- avizează completarea sau modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Unităţii 

de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești la propunerea directorului; 

- urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, 

propunând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare; 

- analizează activitatea Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Ștefănești şi propune măsuri şi 

programe de îmbunătăţire a activităţii de protecţie socială a persoanelor vârstnice, cu nevoi 

medico-sociale; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Consiliului Judeţean. 

 

 Consiliul Consultativ se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori e nevoie, la   

convocarea directorului sau la cererea majorităţii membrilor. 

 

 Urmarea a constituirii noului Consiliu Judeţean se impune desemnarea a doi reprezentanţi 

ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ ale Unităţii de Asistenţă Medico - 

Socială Ștefănești. 

 

 Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 

 


