
ROMÂNIA                                                                                                                 PROIECT                                                                                                

JUDEȚUL GORJ                                                                            AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind 

stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

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. 124 și 126 alin. (1) corob. cu art. 182 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 48 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Gorj revizuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Prefectului Județului Gorj nr. 341/22.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Județean Gorj; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. ________ din ________ 2020 privind 

alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. ________ din ________ 2020 privind 

alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj. 

 

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 modifică componența nominală a Comisiei _____________________, în sensul înlocuirii 

domnului/doamnei _____________, ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, 

cu domnul/doamna ___________, membru al aceluiași grup de consilieri județeni din care face 

parte persoana înlocuită. 

Art. 2. Se modifică componența nominală a Comisiei _____________________, în sensul înlocuirii 

domnului/doamnei _____________, ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, 



cu domnul/doamna ___________, membru al aceluiași grup de consilieri județeni din care face 

parte persoana înlocuită. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind 

stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Gorj rămân neschimbate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, consilierilor județeni nominalizați la art. 1-2 și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

         PREȘEDINTE, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

Nr. ______ 

Adoptată în ședința din _________.2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 

28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020  au fost stabilite și 

organizate comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean 

Gorj, în conformitate cu prevederile art. 124 corob. cu art. 182 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 48 alin. (1) din Regulamentul 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj revizuit prin Hotărârea Consiliului Județean 

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

Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precizate, operațiunile 

desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor, domeniile de activitate în care acestea 

se pot organiza, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor și modul de stabilire a locurilor 

ce revin fiecărui grup de consilieri, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin 

hotărâre a autorității deliberative, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.  

Prin Hotărârile Consiliului Județean Gorj nr. _________ din __________ și nr. _______ din 

_________, au fost aleși în funcțiile de vicepreședinți ai Consiliului Județean Gorj, domnul/doamna 

___________ și domnul/doamna ___________. 

În aceste condiții, prin raportare la prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

referitoare la rolul și atribuțiile vicepreședinților consiliului județean, a fost inițiat prezentul proiect 

de hotărâre prin care se propune: 

-  modificarea componenței nominale a Comisiei _____________________, în sensul 

înlocuirii domnului/doamnei _____________, ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj, cu domnul/doamna ___________, membru al aceluiași grup de 

consilieri județeni din care face parte persoana înlocuită; 

- modificarea componenței nominale a Comisiei _____________________, în sensul 

înlocuirii domnului/doamnei _____________, ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj, cu domnul/doamna ___________, membru al aceluiași grup de 

consilieri județeni din care face parte persoana înlocuită. 

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 

din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Gorj. 

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

- Prevederile  art. 124 și 126 alin. (1) corob. cu art. 182 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 48 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Gorj revizuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

115/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere și:  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind 

stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. ________ din ________ 2020 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. ________ din ________ 2020 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, 

considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 



DIRECTOR EXECUTIV, 

Costel Marcău 

 
 


