
      Proiect 

                                     Nr. 95 din 25.03.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al 

Comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret 

Botoșani și desemnarea membrilor în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru 

Tineret Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de ____.03.2021 

urmare adresei nr. 248/07.01.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,  

analizând Referatul de aprobare nr. 5202 din 25.03.2001, prin care se propune desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de evaluare, 

supraveghere și controlul activității Fundației Județene de Tineret Botoșani și desemnarea a trei 

membri în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret Botoșani,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5203 din 25.03.2021 al Direcției 

Dezvoltare și Promovare și al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală; 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social – culturale, sportive, tineret și de agrement; 

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

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

europene, 

în conformitate cu prevederile art. 10 și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146/2002 privind 

regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1 Se aprobă desemnarea doamnei Hrițcu - Lafontain Mihaela ca membru al Comisiei 

de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene pentru Tineret Botoșani. 

Art. 2 Se aprobă desemnarea doamnei Baltă Diana, domnului Halici Octavian Eusebiu și 

domnului Ungureanu Eduard-Alexandru ca membri în Consiliul de conducere a Fundației 

Județene pentru Tineret Botoșani. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, 

persoanele desemnate la art. 1 - 2  și Fundația Județeană de Tineret Botoșani vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

  

 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

 Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

Botoşani, 

Nr._____din_____2021 



 

 
Nr. 5202 din 25.03.2021 

                                                                                  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Prin adresa nr. 248/07.01.2021 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași solicită 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al comisiei de evaluare, 

supraveghere și controlul activității fundației județene pentru tineret. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin (1) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic 

al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și completările 

ulterioare, „(1) La nivelul fiecărui județ, evaluarea, supravegherea și controlul activității fundației 

județene pentru tineret sau a municipiului București se exercită de către o comisie formată din câte 

un reprezentant al direcției pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, al 

prefectului, al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București și al 

direcției generale a finanțelor publice județene”. 

De asemenea, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al 

fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean are obligația de a numi 3 membri în Consiliul de conducere a 

fundației județene pentru tineret.  

Potrivit art. 10 alin. (4) din actul normativ menționat, „membrii consiliului de conducere vor 

fi propuşi din rândul persoanelor cu experienţă în domeniul tineretului, cu probitate profesională şi 

care nu sunt membri ai unor partide politice”. 

În acest sens, propun: 

- desemnarea doamnei Hrițcu-Lafontain Mihaela, reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani, ca membru al comisiei de evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației 

Județene de Tineret Botoșani; 

-desemnarea a trei membri în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret 

Botoșani, respectiv desemnarea doamnei Baltă Diana, domnului Halici Octavian Eusebiu și 

domnului Ungureanu Eduard-Alexandru. 

Față de cele de mai sus, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în 

acest scop. 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 

 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 5203 din 25.03.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Prin adresa nr. 248/07.01.2021 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași solicită 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al comisiei de evaluare, 

supraveghere și controlul activității fundației județene pentru tineret. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin (1) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic 

al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și completările 

ulterioare, „(1) La nivelul fiecărui județ, evaluarea, supravegherea și controlul activității fundației 

județene pentru tineret sau a municipiului București se exercită de către o comisie formată din câte 

un reprezentant al direcției pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, al 

prefectului, al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București și al 

direcției generale a finanțelor publice județene”. 

De asemenea, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al 

fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean are obligația de a numi 3 membri în consiliul de conducere a 

fundației județene pentru tineret.  

Potrivit art. 10 alin. (4) din actul normativ menționat, „membrii consiliului de conducere vor 

fi propuşi din rândul persoanelor cu experienţă în domeniul tineretului, cu probitate profesională şi 

care nu sunt membri ai unor partide politice”. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, se impune: 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani ca membru al Comisiei de 

evaluare, supraveghere și controlul activității Fundației Județene de tineret Botoșani; 

-desemnarea a trei membri în Consiliul de conducere a Fundației Județene pentru Tineret 

Botoșani. 

Având în vedere propunerile prezentate în Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, precum și aspectele menționate anterior, 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,      Director executiv, 

              Otilia Moruz        Amalia Marian 

 

 


