
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  alegerea domnului Neațu-Breciugă Mihail-Adrian 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 Neațu-Breciugă Mihail-Adrian, consilier județean declarat ales și 

validat pe Lista de candidați a Alianței Electorale PSD + ALDE DOLJ, 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 Neațu-Breciugă Mihail-

Adrian, 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. 182                                                Adoptată la data de  16.11.2020 

 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                                        AL JUDEȚULUI                                                                      
         

             ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 20 voturi ”pentru”, fiind astfel respectate prevederile 

legale privind majoritatea de voturi necesară. 

 

http://www.cjdolj.ro/

