
 
    Proiect 

                                                                                                                   Nr. 131 din 30.10.2020 

                                                                                

                   

H O T Ă R Â R E 

 

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Botoşani 

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de _____11.2020, 

 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

15292 din 30.10.2020, prin care se propune alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Botoşani, 

 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 15293 

din 30.10.2020,  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, 

parteneriate şi fonduri europene, 

 

ținând cont de propunerile făcute în ședința Consiliului Județean și a rezultatului 

votului secret exprimat în cadrul ședinței, 

 

în temeiul art. 188 alin. (1), (2) şi (5) 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 alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani 

doamna/domnul consilier judeţean ____________________. 

 

Art. 2 Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani 

doamna/domnul consilier judeţean ____________________. 

 

Art. 3 Persoanele nominalizate la art. 1 și 2 asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 

                PREŞEDINTE,                                               Avizat pentru legalitate, 

       Doina – Elena Federovici                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _______ din ________ 2020 



 
Nr. 15292 din 30.10.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri județeni, 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Botoşani. 

În conformitate cu prevederile art. 188 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.  Vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg 

prin vot secret, cu majoritate absolută.  

Pe durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează 

statutul de consilier judeţean fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.    

  La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea vicepreşedintelui consiliului 

judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de vicepreşedinte al 

consiliului judeţean. 

În acest sens propun spre dezbatere și adoptare Proiectul de hotărâre privind alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Botoşani. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 DIRECȚIA JURIDICĂ,  

 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                   Nr. 15293 din 30.10.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 188 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.  Vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg 

prin vot secret, cu majoritate absolută.  

Pe durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează 

statutul de consilier judeţean fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.    

  La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea vicepreşedintelui consiliului 

judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de vicepreşedinte al 

consiliului judeţean. 

În acest sens a fost întocmit Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Botoşani care îndeplinește condițiile legale pentru dezbaterea și adoptarea 

sa în ședința consiliului județean. 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 

 

 


