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          Proiect  

          Nr. 154 din 10.12.2020                                                                                                            

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea efectuării concediului de odihnă  restant,  aferent anului 2020,  

 de către  persoanele  cu funcții de demnitate publică din conducerea  

Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021 
 

 

            Consiliul  Judeţean  Botoşani,   întrunit  în  şedinţă  ordinară  în  data  de…………………, 

            urmare  referatului Direcției Buget – Finanțe nr. 18111 din 09.12.2020,   

analizând Referatul de aprobare a președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 18226 din 

10.12.2020 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către 

persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul 

anului 2021, 

având în vedere:  
- Raportul de specialitate  al  Direcţiei Buget – Finanţe nr. 18227 din 10.12.2020; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

            în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.80/2003, aprobată 

prin Legea nr.578/2003 

 în temeiul art.173 alin.(1), lit. f) şi art.196 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.1 -  Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, în cursul 

anului 2021, de către: 

- Doamna  Doina-Elena Federovici – președinte : 5 zile lucrătoare; 

- Domnul  Birta Dorin– vicepreședinte : 9 zile lucrătoare; 

- Domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu– vicepreședinte : 4 zile lucrătoare. 

 Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcţia Buget - Finanţe. 

      

                

  PREŞEDINTE,                                                             Avizat pentru legalitate: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

______________2020 

Nr._______ 
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Nr. 18226 din 10.12.2020   

  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 

           Ordonanța Guvernului nr.80/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 578/2003 

reglementează concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților 

consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor. 

           Potrivit art.1 alin.(1) și (2) din O.G. nr.80/2003, președinții și vicepreședinții consiliilor 

județene au dreptul la un concediu de odihnă plătit pentru fiecare an calendaristic, durata acestuia 

fiind de 25 de zile lucrătoare. 

            În conformitate cu dispozițiile art.8 alin. (1) și (2) din actul normativ menționat, 

președinții și vicepreședinții consiliilor județene efectuează concediul de odihnă în fiecare an, dar  

în cazuri excepționale, cu aprobarea consiliului județean, președinții și vicepreședinții pot 

efectua concediul de odihnă și în anul următor. 

            Potrivit art.5 din O.G.80/2003 președintele și vicepreședinții aceluiași consiliu județean 

nu pot efectua concediul de odihnă simultan. 

            Conform referatului Direcției Buget – Finanțe nr. 18111 din 09.12.2020 situația 

concediului de odihnă neefectuat în anul 2020 de către persoanele cu funcții de demnitate publică 

din Consiliul Județean Botoșani este: 

- Doamna  Doina-Elena Federovici – președinte : 5 zile lucrătoare; 

- Domnul  Birta Dorin– vicepreședinte : 9 zile lucrătoare; 

- Domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu– vicepreședinte : 4 zile lucrătoare. 

Precizez că în cazul de față  există o situație excepțională din următoarele considerente: 

         - nu există posibilitatea efectuării zilelor de concediu de odihnă până la finele anului 2020, 

datorită numărului redus de zile lucrătoare și multiplelor atribuții ce se impun a fi realizate;   

   - președintele Consiliului Județean nu poate efectua simultan cu vicepreședintele concediul 

de odihnă.             

    În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de 

demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, în cursul anului 2021.     

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 
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DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                                                         

     Nr. 18227 din 10.12.2020    

                                                                                                           

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

             Ordonanța Guvernului nr.80/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 578/2003 

reglementează concediul de odihnă anual și alte concedii ale președinților și vicepreședinților 

consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor. 

           Potrivit art.1 alin.(1) și (2) din O.G. nr.80/2003, președinții și vicepreședinții consiliilor 

județene au dreptul la un concediu de odihnă plătit pentru fiecare an calendaristic, durata acestuia 

fiind de 25 de zile lucrătoare. 

             În conformitate cu dispozițiile art.8 alin. (1) și (2) din actul normativ menționat, 

președinții și vicepreședinții consiliilor județene efectuează concediul de odihnă în fiecare an, dar 

în cazuri excepționale, cu aprobarea consiliului județean, președinții și vicepreședinții pot 

efectua concediul de odihnă și în anul următor. Potrivit art.5 din O.G.80/2003 președintele și 

vicepreședinții aceluiași consiliu județean nu pot efectua concediul de odihnă simultan. 

            Conform referatului Direcției Buget – Finanțe nr.18111 din 09.12.2020 situația 

concediului de odihnă neefectuat în anul 2020 de către persoanele cu funcții de demnitate 

publică din Consiliul Județean Botoșani este: 

- Doamna  Doina-Elena Federovici – președinte : 5 zile lucrătoare; 

- Domnul  Birta Dorin– vicepreședinte : 9 zile lucrătoare; 

- Domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu– vicepreședinte : 4 zile lucrătoare. 

 Precizăm că în cazul celor doi demnitari, există o situație excepțională din următoarele 

considerente: 

         - Nu există posibilitatea efectuării zilelor de concediu de odihnă până la finele anului 2019, 

datorită numărului redus de zile lucrătoare și multiplelor atribuții ce se impun a fi realizate;   

   - Președintele Consiliului Județean nu poate efectua simultan cu vicepreședintele concediul 

de odihnă.             

   În vederea  supunerii spre aprobare plenului Consiliului județean, aprobarea efectuării  

concediului de odihnă aferent anului 2020 în anul următor, de către persoanele  cu funcții de 

demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani, a fost întocmit proiectul de 

hotărâre ce va fi înaintat direcției de specialitate pentru înscrierea pe ordinea de zi a ședinței din 

luna decembrie 2020. 

  Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind   

aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2020 de către persoanele cu funcții de 

demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Botoșani în cursul anului 2021 

îndeplinește condițiile pentru a fi supus analizei și aprobării. 

 

Director executiv, 

Magda Didii 

 

 

Șef Serviciu SOSRU 

Antonesei Dumitru-Ovidiu 
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