
ROMÂNIA                                                                                                                

JUDEȚUL GORJ                                                                               PROIECT 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                      Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                 Secretar general al județului, 

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Prevederile  art. 173 alin. 1 lit. a) și alin (2) lit a) corob. cu art. 188 alin. (1), (2) și (3) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile alin. (7) al articolului unic din OUG nr. 190/2020 privind unele măsuri de 

asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile 

administrației publice locale; 

- Prevederile art. 24 alin. (2) lit. a) și art. 40 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare 

și funcționare a Consiliului Județean Gorj revizuit prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 115/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul/doamna 

__________________________. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1, direcțiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – 

Județul Gorj și se publică de îndată în Monitorul Oficial al Județului Gorj. 

 

         PREȘEDINTE, 

  Cosmin-Mihai Popescu                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

Nr. __________ 

Adoptată în ședința din 03.11.2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor în funcție. 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) 

lit. a) și alin. (2) lit. a) și art. 188 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean 

alege din rândul consilierilor județeni doi vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a 

consilierilor județeni, prin vot secret, cu majoritate absolută. 

De asemenea, potrivit prevederilor alin. (7) al articolului unic din OUG nr. 190/2020 

privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de 

către autoritățile administrației publice locale, alegerea vicepreședinților consiliilor județene 

se va face după validarea tuturor mandatelor și depunerea jurământului, în condițiile legii, de 

către toți consilierii judeteni.   

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că toți consilierii județeni au depus 

jurământul în condițiile legii, propun adoptarea proiectului de hotărare privind alegerea 

vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune alegerea unui vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj. 

Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și art. 188 alin. (1), (2) și (3) din 

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

ulterioare, potrivit cărora: consiliul județean alege din rândul consilierilor județeni 

doi vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni; 

vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută; pe 

durata exercitării mandatului, vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează 

statutul de consilier judeţean, fiindu-le aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei 

de vicepreşedinte al consiliului judeţean prevăzute de Legea nr. 161/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile alin. (7) al articolului unic din OUG nr. 190/2020 privind unele măsuri de 

asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile 

administrației publice locale, potrivit cărora alegerea vicepreședinților consiliilor 

județene se va face după validarea tuturor mandatelor și depunerea jurământului, în 

condițiile legii, de către toți consilierii județeni. 

 

Având în vedere prevederile invocate, precum și faptul că toți membrii Consiliului 

Județean Gorj au depus jurământul în condițiile legii, considerăm legal proiectul de hotărâre 

în forma inițiată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Costel Marcău 

 

 


