
PROIECT 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  alegerea domnului/doamnei ___________________ în funcția de 

vicepreședinte al 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. 28667/13.11.2020 întocmit de 

Serviciul Coordonare, Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, Raportul 

Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 28666/13.11.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate; 

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; 

luând în considerare rezultatul votului secret cu buletine de vot organizat 

pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Dolj consemnat în 

procesul – verbal privind numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului 

secret cu buletine de vot; 

în baza  prevederilor art. 187 alin. (3) și (4) și art.188 alin. (1) – (3) și (5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.20 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. a) alin. (2) lit. a), art.182 alin.(1) 

și (4) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

ulterioare; 

 

 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1. (1)  Se alege în  funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Dolj domnul/doamna _______________________, consilier județean declarat 

ales și validat pe Lista de candidați a Partidului/Alianței __________________, 

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

2020. 

   (2) Vicepreședintele ales conform art.1 intră în exercițiul de drept al 

mandatului său după comunicarea prezentei hotărâri. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului/doamnei 

__________________,  direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu ____ voturi ”pentru”, fiind astfel respectate 

prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. 

 

http://www.cjdolj.ro/


  

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ           PREȘEDINTE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE  

LOCALĂ SECRETARIAT                    DORIN COSMIN VASILE 

Serviciul Coordonare Protecție Socială  

Secretariat Administrativ 

Nr. 28667/13.11.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 

Dolj 

 

 

 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. 

 Potrivit prevederilor art.188 alin. (1) – (3) și (5) din Ordonanța de urgență 

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

completările ulterioare, consiliul județean alege dintre membrii săi 2 

vicepreședinți. 

Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută. Prin majoritate absolută se înțelege, conform art.5 lit. cc) din Ordonanța 

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

și completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate 

din totalul membrilor în funcție ai organului colegial. 

Pe durata exercitării mandatului, vicepreședinții consiliului județean își 

păstrează statutul de consilier județean fără a beneficia de indemnizația aferentă 

acestui statut, fiindu-le aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de 

vicepreședinte al consiliului județean prevăzute de cartea I titlul IV din Legea 

nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare. 



La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea 

din funcție a vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul 

județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, 

respectiv vicepreședintele consiliului județean a cărui eliberare din funcție se 

propune. 

În conformitate cu prevederile art.187 alin. (3) și (4) din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, durata mandatului președintelui și a vicepreședinților 

consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului 

județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul 

vicepreședinților consiliului județean fără vreo altă formalitate. 

Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor 

absolvite.  

  Având în vedere aspectele mai sus menționate, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Dolj. 

 

 

  

 

 

    ȘEF SERVICIU             CONSILIER 

 

ADELA CIMPOERU    ANIȘOARA CIOLACU 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.28666/13.11.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei 

_________________în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, ca 

urmare a constituirii noului Consiliului 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 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind alegerea domnului/doamnei 

_________________în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Dolj, ca urmare a constituirii noului Consiliului 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.187 alin.(3) și (4) și art.188 alin.(1)-(3) și (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.20 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Dolj , aprobat 

prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.266/2019 



- art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu 

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 

 

 

 



PROIECT 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  alegerea domnului/doamnei ___________________ în funcția de 

vicepreședinte al 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. 28664/13.11.2020 întocmit de 

Serviciul Coordonare, Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, Raportul 

Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 28663/13.11.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate; 

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; 

luând în considerare rezultatul votului secret cu buletine de vot organizat 

pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Dolj consemnat în 

procesul – verbal privind numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului 

secret cu buletine de vot; 

în baza  prevederilor art. 187 alin. (3) și (4) și art.188 alin. (1) – (3) și (5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.20 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. a) alin. (2) lit. a), art.182 alin.(1) 

și (4) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

ulterioare; 

 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1. (1)  Se alege în  funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Dolj domnul/doamna _______________________, consilier județean declarat 

ales și validat pe Lista de candidați a Partidului/Alianței __________________, 

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

2020. 

   (2) Vicepreședintele ales conform art.1 intră în exercițiul de drept al 

mandatului său după comunicarea prezentei hotărâri. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului/doamnei 

__________________,  direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu ____ voturi ”pentru”, fiind astfel respectate 

prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. 

http://www.cjdolj.ro/


 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ           PREȘEDINTE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE  

LOCALĂ SECRETARIAT                    DORIN COSMIN VASILE 

Serviciul Coordonare Protecție Socială  

Secretariat Administrativ 

Nr. 28664/13.11.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 

Dolj 

 

 

 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. 

 Potrivit prevederilor art.188 alin. (1) – (3) și (5) din Ordonanța de urgență 

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

completările ulterioare, consiliul județean alege dintre membrii săi 2 

vicepreședinți. 

Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate 

absolută. Prin majoritate absolută se înțelege, conform art.5 lit. cc) din Ordonanța 

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

și completările ulterioare, primul număr natural strict mai mare decât jumătate 

din totalul membrilor în funcție ai organului colegial. 

Pe durata exercitării mandatului, vicepreședinții consiliului județean își 

păstrează statutul de consilier județean fără a beneficia de indemnizația aferentă 

acestui statut, fiindu-le aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de 

vicepreședinte al consiliului județean prevăzute de cartea I titlul IV din Legea 

nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare. 



La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea 

din funcție a vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul 

județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, 

respectiv vicepreședintele consiliului județean a cărui eliberare din funcție se 

propune. 

În conformitate cu prevederile art.187 alin. (3) și (4) din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, durata mandatului președintelui și a vicepreședinților 

consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului 

județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul 

vicepreședinților consiliului județean fără vreo altă formalitate. 

Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor 

absolvite.  

  Având în vedere aspectele mai sus menționate, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Dolj. 

 

 

  

 

 

    ȘEF SERVICIU             CONSILIER 

 

ADELA CIMPOERU    ANIȘOARA CIOLACU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.28663/13.11.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei 

_________________în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, ca 

urmare a constituirii noului Consiliului 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 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind alegerea domnului/doamnei 

_________________în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Dolj, ca urmare a constituirii noului Consiliului 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.187 alin.(3) și (4) și art.188 alin.(1)-(3) și (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.20 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Dolj , aprobat 

prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.266/2019 

- art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




