
 
                    Proiect 

          Nr. 33 din 21.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în  

Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani 

  

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ________2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr.1016 din 

19.01.2021, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în 

Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 1017 din 

19.01.2021, 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

în conformitate cu prevederile art. I pct. 6 din Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

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 o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă desemnarea doamnei Hrimiuc Galia, reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani, ca secretar executiv în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați Botoșani. 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 199 din 19.12.2019 își încetează 

aplicabilitatea cu data prezentei hotărâri. 

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

specialitate, şi persoana nominalizată 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. 1016 din 19.01.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

           Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

   Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

la Consiliului Județean Botoșani  în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei 

și bărbați Botoșani. 

 

            Potrivit art. I pct. 3 din Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în fiecare județ și în 

municipiul București funcționează comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați (COJES). 

 COJES este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai 

structurilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, 

precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local, 

desemnaţi de acestea.  

 Structura de conducere a COJES este constituită din președinte, vicepreședinte și secretar 

executiv. 

În conformitate cu prevederile art. I pct. 6 din legea menționată mai sus, secretarul executiv 

este reprezentantul consiliului județean. 

 

Prin constituirea noului Consiliu Județean, se impune desemnarea unui reprezentant la 

Consiliului Județean Botoșani  în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați Botoșani. 

 

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. 1017 din 19.01.2021 

  

    

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 

 Potrivit art. I pct. 3 din Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în fiecare județ și în 

municipiul București funcționează comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați (COJES). 

 Conform legii menționate, COJES-urile colectează date relevante în vederea elaborării și 

publicării, trimestrial, a rapoartelor privind condiția femeilor și bărbaților în diferite domenii de 

activitate. 

 COJES este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai 

structurilor subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, 

precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local, 

desemnaţi de acestea.  

 Structura de conducere a COJES este constituită din președinte, vicepreședinte și secretar 

executiv. 

În conformitate cu prevederile art. I pct. 6 din legea menționată mai sus, secretarul executiv 

al COJES este reprezentantul consiliului județean. 

 

 Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean, se impune desemnarea unui 

reprezentant la Consiliului Județean Botoșani  în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse 

între femei și bărbați Botoșani. 

 

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 

 

 

 

 


