
  

 

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                             Proiect                                      

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       Avizat,   

                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                              

                 

                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a modelului semnului 

distinctiv al consilierului județean 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj 

 

Având în vedere:  

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

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

- Prevederile H.G. nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 

modelului semnului distinctiv al calității acestora; 

-  Prevederile H.G. nr. 651/2007 privind aprobarea stemei Județului Gorj; 

-  Prevederile art. 206 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32/31.05.2005 privind aprobarea modelului legitimației de 

consilier județean și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean. 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul legitimației de consilier județean potrivit anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modelul semnului distinctiv al consilierului județean potrivit anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 32/31.05.2005 își încetează aplicabilitatea 

la data adoptării prezentei hotărâri. 

            Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj.  

 

 

           PREŞEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

  

    

Nr. _____ 

 Adoptată în şedinţa din 30.09.2020 

 Cu un număr de ______ voturi 

 Din numărul de consilierilor prezenți 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a 

modelului semnului distinctiv al consilierului județean 

 

 

 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărui mandat, cu ocazia declarării ca legal constituit a 

consiliului judeţean, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al 

consiliului judeţean, precum și un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, 

pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.   

 

Modelul legitimaţiei de consilier judeţean şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia au fost stabilite 

prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2005, în temeiul căreia a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr. 32/31.05.2005 privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a modelului semnului 

distinctiv al consilierului județean. 

 

Având în vedere că stema Județului Gorj a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 651/2007, 

ulterior adoptării de către Consiliul Județean Gorj a hotărârii menționate, se impune actualizarea modelului 

legitimației și a modelului semnului distinctiv în forma prevăzută în anexele 1 si 2 ale prezentului proiect de 

hotărâre. 

 

Fată de cele prezentate, propun aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a modelului 

semnului distinctiv al consilierului județean în forma prevăzută în prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI  POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a 

modelului semnului distinctiv al consilierului județean 

 

 

 Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modelului legitimației de consilier județean și 

a modelului semnului distinctiv al consilierului județean, în temeiul prevederilor art. 206 alin (3) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora: „După declararea ca legal constituit a consiliului local 

sau judeţean, după caz, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru 

al consiliului local, respectiv al consiliului judeţean, semnată de primar sau de preşedintele consiliului 

judeţean, după caz, şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, 

pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.” 

 

Totodată, având în vedere:  

- Prevederile H.G. nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 

modelului semnului distinctiv al calității acestora; 

-  Prevederile H.G. nr. 651/2007 privind aprobarea stemei Județului Gorj; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32/31.05.2005 privind aprobarea modelului legitimației de 

consilier județean și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean,  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ     

 

 

Anexa nr. 1 

                  la HCJ nr. ____ din 30.09.2020 

 

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN 

 

 
 

   Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi, în funcție de posibilități:   

   a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe cartonul, pe al cărui revers 

s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru închis 

(bleumarin) sau vișiniu închis;   

   b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, negru, albastru închis 

(bleumarin) sau vișiniu închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, 

după unul procedeele utilizate în prezent în acest scop;   

   c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 * 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la litera 

b).   

     Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.   

   

 

 

           PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ     

 

 

Anexa nr. 2 

 

                                         la HCJ nr. ____ din 30.09.2020 

 

 

 

 

MODELUL SEMNULUI DISTINCTIV AL CONSILIERULUI JUDEȚEAN 

 

 

 

 
 

 

 

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată având forma unui scut, cu 

dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, stema județului, 

denumirea localității și precizarea calității alesului local. Pentru localitățile care nu au o stemă aprobată 

conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, spațiul respectiv va 

rămâne nemarcat.   

   

 

 

 

           PREŞEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

 


