
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 2482 din 17.02.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ 
privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,   
precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2482/17.02.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 2483/17.02.2021; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea 

consiliilor locale; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin.(1) șit.f) și art.206 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali 

și a modelului semnului distinctiv al calității acestora; 
- art. 72 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - (1) Se aprobă modelul legitimației de președinte al consiliului județean, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modelul legitimației de vicepreședinte al consiliului județean, conform anexei        
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă modelul legitimației de consilier județean, conform anexei nr. 3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - Se aprobă modelul semnului distinctiv al calității de președinte al consiliului 
județean, vicepreședinte al consiliului județean și consilier județean, conform anexei nr. 4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Legitimațiile care atestă calitatea de ales local care au fost înmânate până la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri își păstrează valabilitatea până la încetarea mandatului de ales 
local. 

Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Administrație Publică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.5. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ, în termenul 
prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Administrație Publică din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 
                                                                                                                        Vaslui, __________ 2021 
             PREȘEDINTE,  
                              DUMITRU BUZATU 

                                                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 
 

                                                                                         DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                                                                                       Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  

                                                                                       și îmi asum responsabilitatea asupra legalității 
                                                                                     Director executiv, 
                                                     Mihaela Dragomir               

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre     
          este necesar votul majorității simple. 

                 

http://www.cjvs.eu/


 
 
               Anexa nr.1 
       la Hotărârea nr. ___/2021 
 
 
 
 

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI 
 
 
 

 
 
 
 
 

Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi, în funcţie de posibilităţi: 
a) hârtie albă satinată sau carton subţire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe 

al cărui revers s-a caşerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis; 

b) carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la lit. b). 

Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde 

culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                     Anexa nr.2 
       la Hotărârea nr. ___/2021 
 
 
 
 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI 
 
 
 

 
 
 
 
 

Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi, în funcţie de posibilităţi: 
a) hârtie albă satinată sau carton subţire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe 

al cărui revers s-a caşerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis; 

b) carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la lit. b). 

Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde 

culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                     Anexa nr.3 
       la Hotărârea nr. ___/2021 
 
 
 
 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi, în funcţie de posibilităţi: 
a) hârtie albă satinată sau carton subţire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe 

al cărui revers s-a caşerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis; 

b) carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, negru, 
albastru-închis (bleumarin) sau vişiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la lit. b). 

Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde 

culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                     Anexa nr.4 
         la Hotărârea nr. ___/2021 
 
 
 

A. Modelul semnului distinctiv al președintelui Consiliului Județean Vaslui 
 
 

 
 
 

B. Modelul semnului distinctiv al vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui 
 
 

 
 
 

C. Modelul semnului distinctiv al consilierului județean 
 

 
 
 

Semnul distinctiv este o insignă confecţionată din tombac, argintată, având forma unui 
scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema 
României în cazul preşedintelui consiliului judeţean şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean, 
respectiv stema judeţului pentru consilierii judeţeni, denumirea localităţii şi precizarea calităţii 
alesului local.  



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 2482/17.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,   

precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Potrivit prevederilor art. 206 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului              

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după depunerea 
jurământului de către președintele consiliului județean și după alegerea vicepreședinților consiliului 
județean, acestora li se înmânează o legitimație, semnată de președintele de ședință, respectiv de 
președintele consiliului județean, precum și un semn distinctiv al calității acestora, pe care au 
dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului. 

Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiași articol, după declararea ca 
legal constituit a consiliului județean, consilierilor județeni în funcție li se eliberează o legitimație 
care atestă calitatea de membru al consiliului județean, semnată de președintele consiliului 
județean și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți ai colectivității locale, pe 
care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 

Având în vedere că modelul legitimaţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean și de consilier judeţean, precum şi modelul semnului distinctiv 
pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ținând cont de prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 18 din 27 ianuarie 2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii 
locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, coroborate cu Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui, considerăm că este necesară și 
oportună inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea acestuia pe ordinea de zi a 
primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui, cu mențiunea că legitimațiile care atestă 
calitatea de ales local care au fost înmânate până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri își păstrează valabilitatea până la încetarea mandatului de ales local. 

II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile generate de 

confecționarea legitimațiilor aleșilor locali și a semnelor distinctive a calității acestora se vor 
suporta de la bugetul local al județului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  nu este 

cazul. 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate:  
După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 

secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Administrație Publică din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat, 

care a fost elaborat cu sprijinul secretarului general al județului și al Direcției Administrație Publică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.  

 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 2483/17.02.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,   

precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali, precum și a modelului semnului 
distinctiv al calității acestora, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/aprobarea 
modelului legitimației de președinte al consiliului județean, vicepreședinte al consiliului județean și 
consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile generate de 
confecționarea legitimațiilor aleșilor locali și a semnelor distinctive a calității acestora se vor 
suporta de la bugetul local al județului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

c) 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: 
- art. 206 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii 

locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora; 
- art. 72 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui. 
      Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în prima 
ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Dragomir Mihaela Director executiv       17.02.2021  
Verificat -     
Întocmit – Andronic Marilena Șef birou       17.02.2021  
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