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CONSILIUL JUDEȚEAN                                   

 

 

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, cu modificările și completările ulterioare 

 

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 corob. cu art. 182 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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. 2/18.01.2021 privind constatarea încetării de 

drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean 

vacant; 

- Încheierea nr. 1/25.01.2021 a Tribunalului Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 189/95/2021 cu 

privire la validarea mandatului domnului Păsărin Ovidiu-Dragoș, candidat declarat supleant la 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 199/18.12.2020 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. I. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 se modifică după cum urmează: 

1. În Comisia juridică și de administrație publică, domnul Iacobescu Marcel-Petrică se 

înlocuiește cu domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, membru al aceluiași grup de consilieri 

județeni din care face parte persoana înlocuită; 

2. Se constată încetarea calității de membru a domnului Iacobescu Marcel-Petrică în Comisia 

pentru sănătate și asistență socială, urmare a demisiei din funcția de consilier județean; 

3. Se constată încetarea calității de membru a domnului Tașcău Dorin-Dan în Comisia de 

buget-finanțe și Comisia pentru învățământ, cultură, culte, urmare a alegerii în funcția de 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. 

 



Art. II. 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, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

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

Județean Gorj, consilierilor județeni nominalizați la art. I și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

           PREȘEDINTE, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 

Adoptată în ședința din 29.01.2021 

Cu un număr de 29 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 

 

 


