
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali  

 

  Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017;  

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modelului 

legitimației pentru aleșii locali;  

- raportul de specialitate nr. 11030 din 15 iunie 2017 al Direcției juridice și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

Luând în considerare prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 

2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

 - art. 8 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 64 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 

aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modelul legitimaţiei de consilier judeţean al Consiliului Judeţean Alba, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor care atestă calitatea de membru al 

Consiliului Județean Alba se suportă din bugetul local al Județului Alba. 

Art. 3. Legitimația poate fi păstrată de consilierii județeni, după încetarea mandatului, cu 

titlu evocativ. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și relații 

publice - Compartimentul administrație publică, relații publice și transparență decizională, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va efectua demersurile legale 

necesare pentru confecționarea, semnarea, evidența și înmânarea legitimației de consilier 

județean către membrii Consiliului Județean Alba. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 191 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 191 din 29 iunie 2017 

 

 

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN 

 

 
 

 

 

 Nota:  

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele 

tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult două caractere, 

cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime şi îngroșare prezentate în model. 

  2. Materialul utilizat pentru confecţionarea legitimațiilor va fi material plastic flexibil alb 

cu grosimea de 0,3 ÷ 0,5 mm.  

3. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


