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                                                                                                                               Proiect 

        Nr. 277 din 14.12.2022   

      

                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022  
                 

 

          Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de ..............2022, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 23695 din 14.12.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind  propunerea de modificare a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 70 din 28.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani,  

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe nr. 23696 din 14.12.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

          în conformitate cu prevederile art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1) și art.478 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

  în temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi 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 ş t e : 

 

          Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Botoșani, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 

28.03.2022, după cum urmează: 

 - la nr. crt. 43 funcția publică de execuție ocupată de „ Consilier, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Consilier, clasa I, studii S ,grad 

profesional Superior”; 

 - la nr. crt. 145 funcția publică de execuție ocupată de „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Superior”. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022 

își mențin aplicabilitatea. 

          Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

                

                         PREŞEDINTE,                                               Avizat pentru legalitate:          

                Doina – Elena Federovici                                    Secretar general al judeţului,      

                                                                                 Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

                                                                    

 Botoşani,  

______________ 2022 

Nr._____ 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


 
       DIRECŢIA BUGET  FINANŢE                  VIZAT,                                  VIZAT,                               

          Nr. 23695 din 14.12.2022            VICEPREȘEDINTE,            VICEPREȘEDINTE,                                                                               

                                                                           

 Dorin Birta                Constantin – Li 

                                                                                                                   

REFERAT DE APROBARE 
 

 

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

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse aprobării organigrama 

și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

          Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.70 din 28.03.2022 a fost aprobată 

organigrama și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al instituției.  

          În data de 11.07.2022, Consiliul Județean Botoșani a organizat examen de promovare în 

gradul profesional imediat superior celui deținut anterior pentru funcționarii publici care au 

îndeplinit condițiile de promovare, din cadrul următoarelor direcții: Direcţia Dezvoltare și 

Promovare – Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială – 

Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială și    Direcţia 

Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor - Compartimentul Unitatea de 

implementare a proiectului (UMP) „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”, aceștia fiind declarați admiși . 

          În baza prevederilor art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1) și art.478 din Ordonanța de 

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

ulterioare, propun transformarea posturilor în care funcționarii publici sunt încadrați într-unul de 

nivel imediat superior, după cum urmează: 

          - la nr. crt 43 funcția publică de execuție ocupată de „ Consilier, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Consilier, clasa I, studii S ,grad 

profesional Superior”; 

 - la nr. crt. 145 funcția publică de execuție ocupată de „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Inspector, clasa I, studii S,grad 

profesional Superior”; 

 Alte modificări în statul de funcții pe care le propun se referă avansări în gradații superioare 

a unor salariați corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile Legii 

– cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a reglementărilor specifice în 

vigoare. 

Precizez că, în urma modificării statului de funcții, numărul de posturi aprobat se menține 

neschimbat, respectiv 177 posturi, cu respectarea legislației în vigoare și cu încadrarea în bugetul de 

venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

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

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani. 

 

   

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 



 
   DIRECŢIA BUGET  FINANŢE                                                                 

     Nr. 23696 din 14.12.2022                                                          

                                               EȘEDINTE,            VIEPREȘEDINTE,                                                          

C                                                                

  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, prevede ca atribuţie a Consiliului judeţean organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al consiliului județean. În exercitarea acestei atribuţii consiliul judeţean 

aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate.  

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani în vigoare la 

această dată este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.70 din 28.03.2022. 

În data de 11.07.2022, Consiliul Județean Botoșani a organizat examen de promovare în 

gradul profesional imediat superior celui deținut anterior pentru funcționarii publici din aparatul de 

specialitate care au îndeplinit condițiile de promovare. 

           În baza Rapoartelor finale nr. 12.908 și 12.919 din 12.07.2022 conducerea instituției a fost 

informată că trebuie să întocmească actele administrative de promovare a funcționarilor publici 

declarați admiși din cadrul următoarelor direcții: Direcţia Dezvoltare și Promovare – Serviciul 

promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială – Compartimentul promovare, 

relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială și Direcţia Servicii Publice – Serviciul de 

management integrat al deșeurilor - Compartimentul Unitatea de implementare a proiectului 

(UMP)„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”. 

 Conform prevederilor art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1) și art.478 din Ordonanța de 

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

ulterioare, întrucât, în statul de funcții aprobat nu sunt prevăzute gradele profesionale imediat 

superioare celor deținute anterior pentru funcționarii publici care au promovat, se impune 

transformarea posturilor în care aceștia sunt încadrați într - unul de nivel imediat superior, după cum 

urmează: 

          - la nr. crt 43 funcția publică de execuție ocupată de „ Consilier, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Consilier, clasa I, studii S ,grad 

profesional Superior”; 

 - la nr. crt. 145 funcția publică de execuție ocupată de „Inspector, clasa I, studii S, grad 

profesional Principal” se modifică și va avea următorul cuprins: „Inspector, clasa I, studii S,grad 

profesional Superior”; 

Menționăm că alte modificări propuse în statul de funcții se referă avansarea în gradații 

superioare a unor salariați corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în conformitate cu 

prevederile Legii – cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a reglementărilor 

specifice în vigoare. 

 În urma modificării statului de funcții, precizăm că numărul de posturi aprobat , respectiv 

177 posturi, nu se modifică, instituția încadrându-se în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul 

de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind  

modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, care 

întrunește condițiile de legalitate pentru aprobare.  

 

 

                                             Director executiv, 

                                                              Didii Magda 

 

          Șef serviciu, 

Antonesei Dumitru - Ovidiu 


