
                                                                      ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr.  91/2021 privind 

aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Botoșani  

       

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

          analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea anexei nr. 

2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 91/2021  privind aprobarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Botoșani,  

     văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. 1482/22.03.2022 

şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

          în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a 

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

ale Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare,   

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea postului vacant de la poziția 74  din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 91 din 31.03.2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Botoșani, din muncitor calificat – șofer în inspector de 

specialitate, grad IA, după cum urmează:  

Poziția din 

anexa  nr. 2 la 

HCL 91/2021 

Funcția  contractuală înainte de 

transformare / Serviciul 

Funcția  contractuală după 

transformare 

74 Muncitor calificat – șofer   Inspector de specialitate, grad IA  

 

Art. 2  Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului se va actualiza prin grija 

Serviciului resurse umane, conform modificării aprobate la art.1. 

 Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          

               

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Daniel Botezatu                                              Secretar general, Ioan Apostu 
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