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ROMÂNIA                              Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                               AVIZEAZĂ ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                         SECRETAR  AL JUDEŢULUI,           

                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, ca urmare a demisiei domnului 

Florescu Ciprian-Adrian din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj  

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

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

- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de consilier județean și din funcția de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

4723/18.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 28.04.2017 privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatelor de consilier județean și de vicepreședinte ale domnului 

Florescu Ciprian-Adrian; 

- Prevederile art. 101, alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

Art. 1  Se alege domnul/doamna ______________  în funcția de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Gorj.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 1, precum și Instituției 

Prefectului – Județului Gorj. 

 

         PREŞEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

   Cosmin-Mihai Popescu                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                                                                             Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr.______ 

Adoptată în şedinţa din _______2017 

Cu un număr de ______voturi  

Din totalul numărului de consilieri  
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, ca urmare a demisiei domnului 

Florescu Ciprian-Adrian din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj  

 

 

            Prin prezentul proiect de hotărâre se propune alegerea unui vicepreședinte al Consiliului 

Județean Gorj, ca urmare a demisiei domnului Florescu Ciprian-Adrian, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 4723/18.04.2017. 

 

Temeiul legal avut în vedere la întocmirea prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă 

prevederile art. 101, alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii 

săi 2 vicepreşedinţi. (2) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în 

funcţie”.  

 

Faţă de cele menționate, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre,  

în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, ca urmare a demisiei domnului 

Florescu Ciprian-Adrian din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj  

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 28.04.2017 s-a constatat încetarea de drept, 

prin demisie, a mandatelor de consilier județean și de vicepreședinte ale domnului Florescu Ciprian-

Adrian. 

În această situație, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru alegerea din rândul 

consilierilor județeni a vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, în aplicarea dispozițiilor art. 101, 

alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

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

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 


