HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului legitimației pentru președintele și vicepreședinții consiliului județean,
precum și pentru consilierii județeni
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 28.02.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 3514 din 21.02.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean
Botoșani prin care se propune aprobarea modelului legitimației pentru președintele și vicepreședinții
consiliului județean, precum și pentru consilierii județeni,
având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 3515 din 21.02.2022 al Direcției Juridice,
Administrație Publică Locală,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități
social – culturale, sportive, tineret și de agrement;
în conformitate cu prevederile art. 206 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului
semnului distinctiv al calităţii acestora,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
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 pentru președintele și vicepreședinții Consiliului Județean
Botoșani, precum și pentru consilierii județeni ai Consiliului Județean Botoșani potrivit anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 103 din 25.10.2006 își încetează
aplicabilitatea la data prezentei hotărâri.
Art. 3 Președintele Consiliului Judeţean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.
PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Botoșani,
Nr.41 din 28.02.2022
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Anexa
la Hotărârea nr. 41 din 28.02.2022
MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU VICEPREȘEDINȚII
CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU CONSILIERII JUDEȚENI AI
CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice vor
fi cu font Arial, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentate în modelul de mau sus.
2. Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi din material plastic flexibil cu
grosimea de 0,3 ’f7 0,5 mm, alb pe faţa destinată tipăririi şi pe revers.
3. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
4. Legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea
albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României;
5. La perioada de valabilitate se va înscrie durata mandatului.
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