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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 535/28.11.2022 privind organigrama si statul  de funcţii 

ale  aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani  

        

 

 

   CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

         analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la modificarea art. 3 din 

HCL nr. 535/28.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Botoşani, văzând raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse umane, Salarizare nr. 489/20.01.2023 și rapoartele de avizare al comisiilor  de specialitate 

ale Consiliului Local, 

          în baza dispoziţiilor art. 129 alin.2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 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 O.U.G. nr. 57/2019 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 Art. 3 din HCL nr. 535 /28.11.2022 se modifică și va avea următorul conținut:  

           “Art. 3 Incepând cu data de 01 ianuarie 2023 se aprobă majorarea numărului de posturi din 

cadrul Compartimentului Asistență Medicală și de Medicină Dentară din cadrul unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani cu 3 posturi, după cum urmează:- 1 post de 

asistent medical , grad principal pentru Cabinetul medical stomatologic nou înființat la Școala 

Gimnazială nr. 13 Botoșani 

               - 1 post de medic stomatolog  și 1 post de asistent medical  pentru cabinetul Stomatologic 

ce se va înființa  în cadrul Liceului “Alexandru cel Bun” Botoșani.   

 

          Art. 2 Anexele nr. 1 si 2 la HCL nr. 535/28.11.2023 privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani se vor actualiza conform 

art. 1 din prezenta hotărâre.  

 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          

               

       PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier,                        Secretar general,  

        Marius Petru Rogojinschi                                                         Ioan Apostu 
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