
 
  Proiect 

 Nr. 49 din 21.02.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

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 _____ 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,          Avizat pentru legalitate, 

          Doina Elena FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                              Marcel – Stelică Bejenariu 

 

Botoșani, 

Nr.______/___.___.2022 



 Anexa 

 la Hotărârea nr. ____ din ______.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. 

 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE,          Avizat pentru legalitate, 

          Doina Elena FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                              Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 



 
Nr. 3514 din 21.02.2022 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărui mandat, cu ocazia declarării 

ca legal constituit a consiliului judeţean, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă 

calitatea de membru al consiliului judeţean, precum și un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi 

aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.  

Modelul legitimaţiei pentru aleșii locali a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2021, iar 

modelul propus pentru adoptare, conform pct. 5 lit. E) din Anexele nr. 1-3 la hotărârea menționată, are 

următoarele caracteristici: 

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. 

Fată de cele prezentate, propun aprobarea modelului legitimației pentru președintele și 

vicepreședinții consiliului județean, precum și pentru consilierii județeni în forma prevăzută în prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

PREŞEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

  



 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRȚIE PUBLICĂ LOCALĂ  

Nr. 3515 din 21.02.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modelului legitimației de consilier 

județean și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean, în temeiul prevederilor art. 206 alin 

(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora: 

„După declararea ca legal constituit a consiliului local sau judeţean, după caz, consilierilor în funcţie 

li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, respectiv al consiliului 

judeţean, semnată de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, şi primesc un semn 

distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe 

întreaga durată a mandatului.” 

Modelul legitimaţiei pentru aleșii locali a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2021, iar 

modelul propus pentru adoptare, conform pct. 5 lit. E) din Anexele nr. 1-3 la hotărârea menționată, are 

următoarele caracteristici: 

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. 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2019 privind stabilirea modelului 

legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, considerăm că 

proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 

propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 

 


