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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani 

ca membru titular în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de___.___. 2020, 

urmare a Hotărârii Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1/15.01.2020, privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier județean al domnului Sorescu Gheorghe, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani                   

nr. 2323 / 18.02.2020, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr. 2324 / 18.02.2020, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al județului, servicii  publice și agricultură, 

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

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

- Hotărârea Consiliului Județean nr.123/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al 

Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor și aprobarea 

indemnizației membrilor celor două comisii în baza O.U.G. 68/2008, 
 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 68/2008, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h ot ă ră ș te : 
 

Art. 1 (1) Se desemnează, dl/dna................................................., din partea Consiliului 

Județean Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzarea cabinetelor medicale, în locul 

domnului Sorescu Gheorghe. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr.123/2016, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea 

Patrimoniului, și persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Avizat pentru legalitate: 

PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Costică MACALEŢI                                                      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2020 

http://www.cjbotosani.ro/files/h123_24.08.2016.pdf
http://www.cjbotosani.ro/files/h123_24.08.2016.pdf
http://www.cjbotosani.ro/files/h123_24.08.2016.pdf
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Nr. 2323 / 18.02. 2020 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 68/ 2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a 

unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, în componența 

Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale fac parte, ca titulari, și 2 consilieri județeni, ai 

județului în a cărui proprietate se află spațiul medical. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 123/2016 au fost desemnați membrii titulari 

ai Consiliului Județean Botoșani, în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 1/2020 de încetarea de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Sorescu Gheorghe, ca urmare a demisiei 

acestuia, este necesară desemnarea unui alt consilier județean pentru a face parte din 

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale. 

Față de cele prezentate, supun spre analiză și dezbatere, desemnarea unui alt consilier 

județean, ca membru titular în Comisia de vânzare a spațiilor medicale, în locul                         

domnului Sorescu Gheorghe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

    Costică MACALEŢI  

 

 

 

 



 

 
 

   Direcția                    Direcția Juridică 

Administrarea Patrimoniului         Administrație Publică Locală 

 
Nr. 2324 / 18.02. 2020                               VIZAT 

     VICEPREȘEDINTE 

               Constantin-Liviu TOMA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani își exercită atribuțiile privind 

vânzarea bunurilor proprietate privată ale Județului Botoșani. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului              

nr. 68/ 2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, în componența Comisiei pentru 

vânzarea spațiilor medicale fac parte, ca membrii titulari, și 2 consilieri județeni, ai județului 

în a cărui proprietate se află spațiul medical. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 123/2016 au fost desemnați membrii titulari 

ai Consiliului Județean Botoșani, în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 1/2020 de încetarea de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Sorescu Gheorghe, ca urmare a demisiei 

acestuia, este necesară desemnarea unui alt consilier județean pentru a face parte din 

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale. 

Precizăm că membrii Comisiei pentru vânzarea cabinetelor medicale beneficiază de o 

indemnizație lunară, pentru lunile în care se desfășoară ședințe, calculată la nivelul de 5% 

din indemnizația președintelui consiliului județean. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru 

promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a 

proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani ca membru titular în Comisia pentru vânzare spațiilor medicale. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     DIRECTOR EXECUTIV 

           Geanina PINTILII   Amalia MARIAN 

 


