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  HOTĂRÂREA NR.49      
 din 25 martie 2021 

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul  

Consiliului Județean Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.7596/19.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.7631/19.03.2021, 

raportul Serviciului juridic nr.7641/19.03.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

În considerarea prevederilor art.206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea 

modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii 

acestora, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „f”, precum şi cele ale art. 182 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 hotărăşte:  

 

Art.1. Se aprobă modelul legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului 

Județean Mureș, potrivit anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2005 

privind aprobarea modelului legitimaţiei de consilier judeţean şi al semnului distinctiv 

al calităţii de consilier. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției juridice și administrație publică și 

Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează              

Péter Ferenc                                                             SECRETAR GENERAL                                 

                                                                                               Paul Cosma                                                                
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Nr. 7596/19.03.2021 

Dosar IX.B.1 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali 

din cadrul Consiliului Județean Mureș 

 

 

Potrivit prevederilor art.206 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după depunerea 

jurământului de preşedintele consiliului judeţean, acestuia i se înmânează legitimaţia 

și un semn distinctiv al calităţii de preşedinte al consiliului judeţean, pe care acesta 

are dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi o 

eşarfă, în culorile drapelului naţional al României.  

După alegerea vicepreşedinților consiliului judeţean, acestora li se înmânează 

legitimaţia, semnată de preşedintele consiliului judeţean, precum şi un semn 

distinctiv al calităţii de vicepreşedinte al consiliului judeţean.  

Legitimaţiile preşedintelui și vicepreşedinților consiliului judeţean sunt înmânate de 

către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

De asemenea, după declararea ca legal constituit a consiliului judeţean, consilierilor 

în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului 

judeţean, semnată de preşedintele consiliului judeţean, 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 de preşedinte al consiliului judeţean, de vicepreşedinte al 

consiliului judeţean, respectiv de consilier judeţean şi modelul semnului distinctiv 

pentru aceştia au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.18/2021. Modelul propus 

în actul normativ menționat şi adoptat prin hotărâre a consiliului judeţean, va fi 

utilizat pentru toate legitimaţiile emise. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) 

lit.”a” coroborat cu cele ale art.182, alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea modelului legitimaţiei 

pentru aleşii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș. 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 7631/19.03.2021 

Dosar IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali 

din cadrul Consiliului Județean Mureș 

 

Conform prevederilor art.206 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după depunerea jurământului 

de preşedintele al consiliului judeţean, acestuia i se înmânează legitimaţia, un semn 

distinctiv al calităţii de preşedinte al consiliului judeţean precum şi o eşarfă, în culorile 

drapelului naţional al României.  

De asemenea, după alegerea vicepreşedinților consiliului judeţean, acestora li se înmânează 

legitimaţia, semnată de preşedintele consiliului judeţean, precum şi un semn distinctiv al 

calităţii de vicepreşedinte al consiliului judeţean.  

Legitimaţia președintelui, respectiv a vicepreşedinților consiliului judeţean este înmânată de 

către secretarul general al județului. 

După declararea ca legal constituit a consiliului judeţean, consilierilor în funcţie li se 

eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului judeţean, semnată de 

preşedintele consiliului judeţean 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. 

Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor 

se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea 

mandatului, cu titlu evocativ. 

Modelul legitimaţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de vicepreşedinte al consiliului 

judeţean, de consilier judeţean şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia a fost stabilit 

prin Hotărârea Guvernului nr.18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 

locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor comune privind legitimaţiile pentru consilierii consiliului local ai 

comunelor/oraşelor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru consilierii locali 

ai Consiliului General ai Municipiului Bucureşti şi pentru consilierii judeţeni ai consiliilor 

judeţene, prevăzute în anexele 1-3 la Hotărârea de Guvern mai sus menționată, în toate 

cazurile 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 2 

caractere, cu aspect sobru. 

Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi, în funcţie de posibilităţile 

locale: 

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 'f7 0,5 mm, urmând în rest recomandările 

de la lit. b). 

Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 

În toate cazurile legitimaţiile vor avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului 

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

Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus, adoptat prin hotărâre a consiliului 

judeţean, va fi utilizat pentru toate legitimaţiile emise. 

Luând în considerare cele de mai sus, precum și referatul de aprobare nr.7596/19.03.2021 

privind privind adoptarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului 

Județean Mureș, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

 

ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului 

Județean Mureș 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 7596 din 19.03.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane,    

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile HGR nr.18/2021 privind 

stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al 

calităţii acestora, ale art.173 alin.(1) lit.„f” și 206  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.206 alin.(1) –(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aleșii 

locali beneficiază de legitimație și un semn distinctiv al calității acestora (preşedinte al 

consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean și consilieri județeni), iar 

potrivit alin.(4) al aceluiași text legal „modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, 

de preşedinte al consiliului judeţean, de vicepreşedinte al consiliului judeţean, de 

consilier local, respectiv de consilier judeţean şi modelul semnului distinctiv pentru 

aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”. Astfel, prin  H.G. nr.18/2021 s-a  

stabilit modelul legitimaţiei pentru aleşii locali şi modelul semnului distinctiv al calităţii 

acestora. 

Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a 

eşarfelor se suportă potrivit prevederilor alin.(5) din textul legal mai sus indicat, din 

bugetul local. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.  

   Nr. 7641/19.03.2021 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș, poate fi 

supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate 

în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 
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