Proiect
Nr. 130 din 30.10.2020

HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de
activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de _______11.2020,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 15290
din 30.10.2020, prin care se propune organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii
de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate,
având în vedere:
- Ordinul prefectului județului Botoșani nr. 406 din 26.10.2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Botoșani,
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 15291 din
30.10.2020,
în temeiul art. 124 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 organizează un număr de 4 comisii de specialitate, în principalele domenii de
activitate ale Consiliului Judeţean, după cum urmează:
1. Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură - 9 membri;
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism - 9 membri;
3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi
social-culturale, sportive, tineret şi de agrement - 9 membri;
4. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene - 9
membri.
Art. 2 Repartizarea consilierilor judeţeni în comisiile de specialitate este următoarea:
1. Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură:
1.

Pătrăuceanu Constantin-Neculai

PSD

2.

Breşug Cristina

PSD

3.

Deleanu Constantin-Dan

PSD

4.

Andrei Cristina-Andreea

PSD

5.

Pintilei Grosu-Cristian

PSD

6.

Marocico Floarea

ALDE

7.

Iliuță Viorel

PNL

8.

Holca Agnes-Mihaela

PNL

9.

Cornilă Sorin

PNL

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism:
1.

Birta Dorin

PSD

2.

Nistor Constantin-Cristian

PSD

3.

Olaru Cătălin-Cristian

PSD

4.

Galan Gabriel

PSD

5.

Jurgiu Mioara-Paula

PSD

6.

Hrițcu-Lafontain Mihaela

7.

Vrajotis Lazăr-Claudiu

PNL

8.

Aroșoaie Lucian-Dinu

PNL

9.

Andrieș Valerian

PNL

Pro România

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi
social-culturale, sportive, tineret şi de agrement:
1.

Pătrăuceanu Constantin-Neculai

PSD

2.

Guraliuc Elena-Ramona

PSD

3.

Hrimiuc Galia

PSD

4.

Marian Sergiu

PSD

5.

Dăscălescu Corneliu-Bogdan

6.

Gavrilaș Doru-Costel

7.

Malancea Radu

PNL

8.

Abăcioaei Rodica

PNL

9.

Saucă Mariana-Mirela

PNL

ALDE

Pro România

4. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene:
1.

Breşug Cristina

PSD

2.

Țîmpău Andron

PSD

3.

Huțu Alexandra

PSD

4.

Nistor Constantin-Cristian

PSD

5.

Birta Dorin

6.

Nazare Gheorghe

7.

Alecsandru Gabriel-Augustin

PNL

8.

Hrimiuc Liviu

PNL

9.

Gireadă Ionuț

PNL

PSD
ALDE

Art. 3 În prima şedinţă, fiecare comisie de specialitate îşi va alege dintre membrii săi,
preşedintele şi secretarul.
Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, şi persoanele nominalizate la art. 2 asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. _______ din ________ 2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică Bejenariu

Nr. 15290 din 30.10.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri județeni,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi 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.
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup
de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc
prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri
locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se
stabileşte de către consiliul județean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri
locale.
Se organizează un număr de 4 comisii de specialitate, în principalele domenii de activitate
ale Consiliului Judeţean, după cum urmează:
1. Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură - 9 membri;
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism - 9 membri;
3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi
social-culturale, sportive, tineret şi de agrement - 9 membri;
4. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene - 9
membri.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în
vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin
o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
Propunerile au fost făcute în urma discuțiilor avute cu liderii grupurilor din Consiliul
Județean.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena Federovici

DIRECŢIA JURIDICĂ,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 15291 din 30.10.2020

RAPORT 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.
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup
de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc
prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri
locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se
stabileşte de către consiliul județean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri
locale.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în
vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară
activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin
o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
Se organizează un număr de 4 comisii de specialitate, în principalele domenii de activitate
ale Consiliului Judeţean, după cum urmează:
1. Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură - 9 membri;
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism - 9 membri;
3. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi
social-culturale, sportive, tineret şi de agrement - 9 membri;

4. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene - 9
membri.
Propunerile au fost făcute în urma discuțiilor avute cu liderii grupurilor din Consiliul
Județean.
Având în vedere aspectele 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

