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. 58
PREŞEDINTE,
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CONTRASEMNEAZĂ
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Dorin Cosmin VASILE
Anda NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Anexa nr. 1
la Hot.C.J.Dolj nr. 58/2021

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. 58/2021

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. 58/2021

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.

