
                                 Proiect 

                                                                                                           Nr. 44 din  26.01.2021 

        

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 04.11.2019 

privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate,  

precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate 

 

 

           Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ______2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1578 din 

26.01.2021, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 129 din 

04.11.2019 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, 

precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate, 

având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1 din 18.01.2021 privind constatarea încetării 

de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrieș Valerian,  

- Încheierea din 20.01.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 182/40/2021 

prin care a fost validat mandatul de consilier judeţean al domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard, 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 1579 din 

26.01.2021, 

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

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

europene, 

în temeiul art. 124 și 125, coroborat cu art. 182 alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

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

completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se modifică componența Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 

lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, în sensul 

înlocuirii domnului Andrieș Valerian cu domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard. 

 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2019 se modifică în mod 

corespunzător. 

 

Art. 3 Domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                 Avizat pentru legalitate: 

     Doina – Elena Federovici                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _______ din ________ 2021 



 
    

Nr. 1578 din 26.01.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri județeni, 

Supun atenției dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2019 privind organizarea comisiilor de 

specialitate în principalele domenii de activitate, precum și repartizarea consilierilor în comisiile 

de specialitate. 

Conform art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  după constituire, consiliul județean îşi 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.  Pot fi membri ai 

comisiilor de specialitate numai consilierii județeni.  Numărul membrilor unei comisii este 

întotdeauna impar.   

În conformitate cu art. 125 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  comisiile de specialitate analizează 

proiectele de hotărâri ale consiliului județean din domeniul lor de activitate și  întocmesc avize 

asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului 

județean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 1 din 18.01.2021 s-a constatat încetarea de 

drept a mandatului de consilier județean al domnului Andrieș Valerian. 

Prin Încheierea din 20.01.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 

182/40/2021 a fost validat mandatul de consilier județean al domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard.  

Se impune modificarea componenței Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 

lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, în sensul 

înlocuirii domnului Andrieș Valerian cu domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard.  

 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

 

 

 PREȘEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 

 

 



 
 
                 DIRECŢIA JURIDICĂ,  

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                 Nr. 1579 din 26.01.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 

Conform art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după constituire, consiliul județean își 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.  Pot fi membri ai 

comisiilor de specialitate numai consilierii județeni.  Numărul membrilor unei comisii este 

întotdeauna impar.   

Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se 

stabilește de către consiliul județean, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri 

locale.  Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se 

în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își 

desfășoară activitatea.  

În conformitate cu art. 125 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de specialitate analizează 

proiectele de hotărâri ale consiliului județean din domeniul lor de activitate și  întocmesc avize 

asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului 

județean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 129 din 04.11.2019 a fost aprobată 

repartizarea consilierilor județeni în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, iar  

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 1 din 18.01.2021 s-a constatat încetarea de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Andrieș Valerian. 

Mandatul de consilier județean al domnului Nichiteanu Tiberiu-Leonard a fost validat prin 

Încheierea din 20.01.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 182/40/2021. 

Se impune modificarea componenței Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 

lucrări publice, monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, în sensul 

înlocuirii domnului Andrieș Valerian cu domnul Nichiteanu Tiberiu-Leonard.  

 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru 

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

hotărâre în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

                                                                  Amalia Marian 


