ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali
din cadrul Consiliului Judeţean Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 29.07.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Juridice și Administrației Publice, înregistrat sub nr.
12009 din 23.07.2021;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de
Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor
Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2021 privind stabilirea modelului
legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii
acestora;
- prevederile art. 173 alin. (1) f) și art. 206 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă modelul legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul
Consiliului Judeţean Călărași, potrivit anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor se suportă din
bugetul propriu al Județului Călărași.
Art. 3. - Secretarul General al Județului și Direcția Tehnică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 139
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.07.2021
Întocmit, redactat:
Cons. jur., Savu-Radu Iolanda-Mădălina

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 139 din 29.07.2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

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, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentat în model.
Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiei vor fi, în funcţie de posibilităţile,
respectiv:
 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;
 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;
 material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 ’f7 0,5 mm, urmând în rest
recomandările de la lit. b).
Legitimaţia va avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
Legitimaţia va avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde
culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit, redactat:
Cons. jur., Savu-Radu Iolanda-Mădălina

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. ___ din 29.07.2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE VICEPREȘEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

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, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentat în model.
Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiei vor fi, în funcţie de posibilităţile,
respectiv:
 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;
 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;
 material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 ’f7 0,5 mm, urmând în rest
recomandările de la lit. b).
Legitimaţia va avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
Legitimaţia va avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde
culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit, redactat:
Cons. jur., Savu-Radu Iolanda-Mădălina

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. ___ din 29.07.2021

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER JUDEȚEAN
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

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, menţinând diferenţierea de mărime şi îngroşare prezentat în model.
Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiei vor fi, în funcţie de posibilităţile,
respectiv:
 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;
 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;
 material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 ’f7 0,5 mm, urmând în rest
recomandările de la lit. b).
Legitimaţia va avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
Legitimaţia va avea în colţul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde
culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum şi Stema României.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit, redactat:
Cons. jur., Savu-Radu Iolanda-Mădălina

