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Proiect
Nr. 57 din 14.04.2020

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Săveni,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de ..........,
analizând Referatul de aprobare nr.5333 din 14.04.2020 al Președintelui Consiliului Judeţean
Botoşani privind propunerea de modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico Socială Săveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din 30.05.2019 privind
aprobarea organigramelor și statelor de funcții ale unităților de asistență medico-socială Suharău,
Mihăileni, Ștefănești, Săveni, “Dr. Elena Popovici”-Flămânzi și Sulița
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 5334 din 14.04.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani,
în conformitate cu prevederile art.9 și art.10 din Ordonanța Militară nr.8/2020, Hotărârii
Guvernului nr.459/2019, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico Socială Săveni aprobat prin anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 76 din
30.05.2019, după cum urmează:
- nr. crt. 3 funcția contractuală de execuție „Medic specialist, studii S, normă 0,5 -/5 Ocupat”
se modifică și va avea următorul cuprins:„ Medic specialist, studii S, normă 1 , -/5 Ocupat”.
Art. 2 - Modificarea propusă la art .1 se instituie doar pe perioada decretării stării de urgență.
Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.76 din 30.05.2019
își mențin aplicabilitatea.
Art. 4 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREŞEDINTE,
Costică Macaleți

Botoşani,
______________ 2020
Nr.____

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al Judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE

VIZAT

Nr. 5333 din 14.04.2020 VICEPREȘEDINTE
Dorin Birta

Constantin – Liviu

Toma

REFERAT DE APROBARE

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ prevede
ca atribuţie principală a Consiliului judeţean organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, și ale instituţiilor de interes judeţean. În exercitarea
acestei atribuţii consiliul judeţean aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor de interes
judeţean.
Cu adresa nr. 281 din 10.04.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr.
5233 din 10.04.2020, Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Săveni solicită în regim de
urgență, modificarea statului de funcţii aprobat prin anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Botoşani nr. 76 din 30.05.2019, după cum urmează:
- transformarea funcției contractuale de execuție de la nr. crt. 3, „Medic specialist,
studii S, 0,5 normă -/5 Ocupat” în „Medic specialist, studii S, cu o normă întreagă -/5
Ocupat”.
Propun această modificarea, doar pe perioada stării de urgență, pentru a se putea
realiza măsura de izolare preventivă m, în vederea respectării prevederilor art.9 și art.10 din
Ordonanța Militară nr.8/2020. Menționez că unitatea se încadrează în bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobat pentru anul 2020.
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru
Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni.

PREȘEDINTE,
Costică Macaleți

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE
Nr. 5334 din 14.04.2020
VICEPREȘEDINTE,

VIE
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE,
Dorin Birta

C

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
prevede ca atribuţie principală a Consiliului judeţean organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, și ale instituţiilor de interes judeţean.
În exercitarea acestei atribuţii consiliul judeţean aprobă organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor de interes judeţean.
Cu adresa nr. 281 din 10.04.2020, înregistrată la Consiliul judeţean otoşani cu
nr. 5233 din 10.04.2020, Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Săveni solicită în
regim de urgență, modificarea statului de funcţii aprobat prin anexa nr.8 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Botoşani nr. 76 din 30.05.2019, după cum urmează:
- transformarea funcției contractuale de execuție de la nr. crt. 3, „Medic
specialist, studii S, cu 0,5 normă Ocupat” în „Medic specialist, studii S, cu normă
întreagă Ocupat”;
Modificarea se propune doar pe perioada stării de urgență, în vederea ducerii
la îndeplinire a prevederilor art.9 și art.10 din Ordonanța Militară nr.8/2020.
În urma modificării statului de funcții, precizăm că instituția se încadrează în
cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru
anul 2020.
Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Unitatea de Asistență Medico
– Socială Săveni, care întrunește condițiile de legalitate pentru aprobare.

Director executiv,
Didii Magda

