
PROIECT 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Dolj în data de 

03 noiembrie 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 28662/13.11.2020 întocmit de 

Serviciul Coordonare, Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, Raportul 

Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 28661/13.11.2020; 

ținând cont de Ordinul Prefectului Județului Dolj nr. 587/04.11.2020 

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

Județean Dolj, înregistrat la Consiliul Județean Dolj sub nr. 28045/05.11.2020; 

în baza art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 124-126 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

266/2019; 

în temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) 

coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

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

completările ulterioare; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 

 

 

 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 Art.1. Se aprobă constituirea și organizarea comisiilor de specialitate  ale 

Consiliului Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Dolj 

din data de 03 noiembrie 2020, după cum urmează:  

1. Comisia de specialitate ”Studii, prognoze social-economice, buget finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al județului Dolj”, compusă din 

7 membri și având următoarea componență:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

2.  Comisia de specialitate ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului, monumente istorice”, compusă din 7 

membri și având următoarea componență:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

3.  Comisia de specialitate ”Amenajarea și dezvoltarea rurală, servicii publice 

și comerț”, compusă din 5 membri și având următoarea componență:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 



4. Comisia de specialitate ”Activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, 

tineret și sport”, compusă din 7 membri și având următoarea componență:  

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

5. Comisia de specialitate ”Administrație publică locală, apărarea ordinii 

publice, relații cu societatea civilă, relații externe”, compusă din 5 membri 

și având următoarea componență:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

6.  Comisia de specialitate ”Protecție socială, protecția copilului, juridic”, 

compusă din 5 membri și având următoarea componență:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Art.2. Comisiile de specialitate constituite și organizate în principalele domenii 

de activitate, prevăzute la art.1 își aleg, în prima ședință un președinte și un 

secretar prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor județeni ce o 

compun. 



Art.3. Comisiile de specialitate constituite și organizate potrivit art.1 își exercită 

atribuțiile prevăzute de lege pe întreaga durată a mandatului Consiliului Județean 

Dolj, constituit în data de 03 noiembrie 2020. 

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

specialitate al Consiliului Județean Dolj, persoanelor nominalizate la art.1, 

Prefectului Județului Dolj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina 

de internet ”www.cjdolj.ro”. 

 

     

 

        Nr._______                                         Adoptată la data de _______/2020 

 

 

 

        PREŞEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                                        AL JUDEȚULUI                                                                      
         

               ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjdolj.ro/


 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ           PREȘEDINTE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE  

LOCALĂ SECRETARIAT                    DORIN COSMIN VASILE 

Serviciul Coordonare Protecție Socială  

Secretariat Administrativ 

Nr. 28662/13.11.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind constituirea și organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului 

Consiliu Județean Dolj în data de 03 noiembrie 2020 

 

 

Conform prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu prevederile art.124 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după constituire, 

consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii 

de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului județean. 

Potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a Consiliului Județean Dolj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.266/2019, după emiterea ordinului prefectului privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a consiliului județean, Consiliul Județean Dolj își 

organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.  

 Prin Ordinul Prefectului Județului Dolj nr. 587/04.11.2020, înregistrat la 

Consiliul Județean Dolj sub nr.28045/05.11.2020 s-a constatat îndeplinirea 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Dolj la data de 03.11.2020. 

 Având în vedere cele mai sus menționate se impune adoptarea unei hotărâri 

a Consiliului Județean Dolj cu privire la organizarea comisiilor de specialitate, în 

principalele domenii de activitate. 

 Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii județeni. 

Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 

numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de 

stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, 

precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

județean, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.  



 Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 

independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul 

județean, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. 

 Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de 

consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul județean, avându-se 

în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în 

care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor consiliului, un 

consilier  poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre 

care una este comisia de bază. Comisiile de specialitate au în componență un 

număr impar de membri și vor funcționa pe întreaga durată a mandatului 

Consiliului Județean Dolj, în componența aprobată. 

 Conform prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu prevederile art.125 și 

art.126 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de specialitate 

au următoarele atribuții principale: 

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului județean din domeniul 

lor de activitate; 

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor 

analizate, pe care le prezintă consiliului județean; 

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare 

și funcționare a consiliului județean, dacă acestea au legătură cu 

activitatea lor.  

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă și își aleg, prin 

votul deschis al majorității absolute a consilierilor județeni ce o compun, câte un 

președinte și câte un secretar. 

Atribuțiile principale ale președintelui comisiei de specialitate și ale 

secretarului comisiei sunt prevăzute la art.126 alin. (2) și (4) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu prevederile art.136 

alin. (8) din actul normativ mai sus amintit și a prevederilor art.28 alin. (5) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Dolj, pentru 

desfășurarea în mod legal a procedurii de adoptare a proiectelor de hotărâri sunt 

necesare avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

județean. 

Față de cele anterior menționate și de categoriile principale de atribuții ale 

consiliului județean prevăzute la art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

ulterioare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind constituirea și 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Dolj în principalele 

domenii de activitate, după cum urmează: 



 1. Comisia de specialitate ”Studii, prognoze social-economice, buget 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului Dolj” – 

compusă din 7 membri; 

 2. Comisia de specialitate ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, monumente istorice” - 

compusă din 7 membri;  

 3. Comisia de specialitate ”Amenajarea și dezvoltarea rurală, servicii 

publice și comerț” - compusă din 5 membri; 

 4. Comisia de specialitate ”Activități științifice, învățământ, sănătate, 

cultură, tineret și sport” - compusă din 7 membri; 

 5. Comisia de specialitate ”Administrație publică locală, apărarea 

ordinii publice, relații cu societatea civilă, relații externe” - compusă din 5 

membri; 

 6. Comisia de specialitate ”Protecție socială, protecția copilului, juridic” 

- compusă din 5 membri; 

 

Anexăm proiectul de  hotărâre. 

 

 

 

 

    ȘEF SERVICIU             CONSILIER 

 

ADELA CIMPOERU    ANIȘOARA CIOLACU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.28661/13.11.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind constituirea și organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului 

Consiliu Județean Dolj în data de 03 noiembrie 2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, 

ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Dolj în data de 03 noiembrie 

2020 propus de președintele Consiliului Județean Dolj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: constituirea și organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului 

Consiliu Județean Dolj în data de 03 noiembrie 2020; 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile:  

-art.182 alin.(4) coroborat cu art.124-126 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul   

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.28 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Dolj , aprobat 

prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.266/2019 

- art.173 alin.(1) lit.f), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

. 



3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

 

AVIZAT,                                                                                                       ÎNTOCMIT, 

        ȘEF SERVICIU                        CONSILIER JURIDIC, 

 

       DAIANA STOICA                                                                                    Manea Mioara-Veronica 

 

 

 


