
 
                                                                                                                         Proiect 

                                                                                           Nr. 78 din 21.05.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei 

de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv  

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de  _____05.2020, 

 analizând Referatul de aprobare nr. 6727 din 20.05.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani prin care propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei 

de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv,  

 având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală 

nr. 6728 din 20.05.2020, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

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

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

 în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, art. 7, art. 17 şi ale art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi 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 După art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind 

validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de 

şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv, se introduce un articol nou, art. 2
1
, cu următorul 

cuprins: 

 „Art. 2
1
 Indemnizația prevăzută la art. 2 se acordă pentru fiecare ședință în parte, de plen și/sau 

de comisie/lună. Numărul de ședințe/lună pentru care se acordă indemnizație este de maxim o ședință 

de plen și o ședință de comisie. 

 Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcția Buget-Finanțe și Direcția 

Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, și Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 PREŞEDINTE,                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

           Costică Macaleți                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din _____.2020  



 
Nr. 6727 din 20.05.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

În perioada 02.03.-30.04.2020, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi 

Botoşani a desfăşurat o acţiune de control cu tema ,,Audit financiar asupra conturilor anuale 

de execuţie bugetară ale unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2019”, în cadrul 

U.A.T.Judeţul Botoşani. 

 Unul dintre domeniile auditate a fost activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Botoşani, precum şi modul de plată al membrilor autoriţăţii. În acest context, auditorii externi 

au considerat neclară formularea art.2 din H.C.J.nr. 118 din 24.08.2016 prin care a fost stabilită 

modalitatea de plată a membrilor A.T.O.P.,pe care îl redăm :,,Se acordă membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, pentru activităţile desfăşurate în plen şi în comisii, o 

indemnizaţie de şedinţă în procent de 6% din indemnizaţia brută lunară a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoşani.” 

La finalul controlului a fost emisă următoarea recomandare : ,, Reglementarea 

modalităţii de acordare şi plată a indemnizaţiilor către membrii ATOP prin hotărâre a 

autorităţii deliberative astfel încât să fie menţionate în mod detaliat activităţile ce au fost 

remunerate (şedinţe de plen ordinare/extraordinare şi activităţile din comisii potrivit 

H.G.nr.787/2002), precum şi cuantumul indemnizaţiei aferente fiecărei activităţi pentru anul 

supus auditării (2019) dar şi pentru perioada anterioară/viitoare şi după caz, stabilirea 

întinderii plăţilor ce au fost efectuate cu încălcarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.118 din 24.08.2016.” 

 În concluzie, supun aprobării proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 118 din 24.08.2016 privind validarea membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi 

desemnarea secretariatului executiv  

 

 

PREŞEDINTE 

COSTICĂ MACALEŢI 

 

 

 



 
DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE                    DIRECŢIA BUGET-FINANŢE 

   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                Nr. 6728 din 20.05.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

În perioada 02.03.-30.04.2020, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi 

Botoşani a desfăşurat o acţiune de control cu tema ,,Audit financiar asupra conturilor anuale 

de execuţie bugetară ale unităţii administrativ teritoriale pentru anul 2019”, în cadrul 

U.A.T.Judeţul Botoşani. 

 Unul dintre domeniile auditate a fost activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Botoşani, precum şi modul de plată al membrilor autorităţii. În acest context, auditorii externi 

au considerat neclară formularea art.2 din H.C.J.nr. 118 din 24.08.2016 prin care a fost stabilită 

modalitatea de plată a membrilor A.T.O.P., pe care îl redăm: ,,Se acordă membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, pentru activităţile desfăşurate în plen şi în comisii, o 

indemnizaţie de şedinţă în procent de 6% din indemnizaţia brută lunară a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoşani.” 

La finalul controlului a fost emisă următoarea recomandare: ,,Reglementarea modalităţii 

de acordare şi plată a indemnizaţiilor către membrii ATOP prin hotărâre a autorităţii 

deliberative astfel încât să fie menţionate în mod detaliat activităţile ce au fost remunerate 

(şedinţe de plen ordinare/extraordinare şi activităţile din comisii potrivit H.G. nr.787/2002), 

precum şi cuantumul indemnizaţiei aferente fiecărei activităţi pentru anul supus auditării 

(2019) dar şi pentru perioada anterioară/viitoare şi după caz, stabilirea întinderii plăţilor ce 

au fost efectuate cu încălcarea Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.118 din 

24.08.2016.” 

 Prin urmare, considerăm necesară clarificarea art. 2 din H.C.J.nr.118/2006 aşa cum se 

propune în proiectul de hotărâre promovat. Precizăm că urmează a fi emisă o decizie a Camerei 

de Conturi Botoşani ce va fi prezentată în şedinţă de plen a consiliului. 

 Având în vedere aceste aspect de fapt şi de drept, considerăm că sunt întrunite condiţiile 

de legalitate pentru promovarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Amalia Marian 

 


