CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului legitimației pentru pentru aleșii locali din
cadrul Consiliului Județean Dolj
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de secretarul general al
județului nr. 6128/15.03.2021 privind aprobarea modelului legitimației pentru
aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Dolj, raportul de specialitate al
Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 6264/16.03.2021, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
în baza art. 1, art. 2, art. 3 și anexele 1-3 din H.G. nr. 18/2021 privind
stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului
distinctiv al calităţii acestora,
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. f) și ale art. 182, art.196 alin.1
lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă modelul legitimației de președinte al Consiliului
Județean Dolj, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă modelul legitimației de vicepreședinte al Consiliului
Județean Dolj, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă modelul legitimației de consilier județean al Consiliului
Județean Dolj, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Nr._______
PREŞEDINTE,

Adoptată la data de _______/2021
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Dorin Cosmin VASILE
Anda NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 6128 din 15.03.2021
PREȘEDINTE,
Dorin Cosmin VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru
pentru aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Dolj
Prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2021 a fost aprobat modelul legitimaţiei
pentru aleşii locali şi modelul semnului distinctiv al calităţii acestora.
Conform pct. 5, lit. E din anexele 1-3 la H.G. nr. 18/2021, “Modelul propus
pe baza recomandărilor de mai sus şi adoptat prin hotărâre a consiliului local, a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului judeţean, după
caz, va fi utilizat pentru toate legitimaţiile emise.”
Având în vedere reglementările legale mai sus menționate, se impune
aprobarea modelului legitimației pentru Președintele Consiliului Județean Dolj,
vicepreședinții Consiliului Județean și consilierii județeni din cadrul Consiliului
Județean Dolj.
Anexez proiect de hotărâre în acest sens.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Anda NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 6264/16.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului legitimațíei
pentru aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Dolj

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
aprobarea modelului legitimațíei pentru aleșii locali din cadrul Consiliului
Județean Dolj propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat
următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modelului legitimațíei pentru
aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Dolj;
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
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art.1, art.2, art.3 din anexele 1-3 din H.G. nr.18/2021 privind stabilirea modelului
legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității
acestora;
-art.173 alin.(1) lit.f), art.182 și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului juridic: 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,
ȘEF SERVICIU

ÎNTOCMIT,
Consilier Juridic,

DAIANA STOICA

Manea Mioara-Veronica

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Anexa nr. 1
la Hot.C.J.Dolj nr………/2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI
DE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ

1.Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre; 2.Caracterele tipografice pentru litere vor
fi Arial, cu aspect sobru, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentate în modelul de mai sus.
3. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimaţiilor va fi carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având
pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă.
4. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
5. Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea albastră este
dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.
6. Legitimațiile vor avea în coltul din dreapta sus marcată stema județului Dolj.

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Anexa nr. 2
la Hot.C.J.Dolj nr………/2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI
DE VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ

1.Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre.
2.Caracterele tipografice pentru litere vor fi Arial, cu aspect sobru, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare
prezentate în modelul de mai sus.
3. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimaţiilor va fi carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având
pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă.
4. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
5. Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea albastră este
dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.
6. Legitimațiile vor avea în coltul din dreapta sus marcată stema județului Dolj.

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Anexa nr.3
la Hot.C.J.Dolj nr………/2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI
DE CONSILIER JUDEȚEAN AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ

1.Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre.
2.Caracterele tipografice pentru litere vor fi Arial, cu aspect sobru, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare
prezentate în modelul de mai sus.
3. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimaţiilor va fi carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având
pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă.
4. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
5. Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea albastră este
dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.
6. Legitimațiile vor avea în coltul din dreapta sus marcată stema județului Dolj.

