
ROMÂNIA                          Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN           SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte 

 al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan 

 

Consiliul Judeţean Gorj; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 151 din 03.11.2020 privind alegerea vicepreședintelui 

Consiliului Județean Gorj; 

-Cererea de demisie din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj a domnului Ion-

Cristinel Rujan, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 17237 din 18.12.2020; 

-Prevederile art. 187, art. 188 și art. 205 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se ia act de încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan. 

 

Art. 2  Se declară vacantă funcția de vicepreşedinte al Consiliului Județean Gorj. 

 

Art. 3 Domnul Ion-Cristinel Rujan își păstrează calitatea de consilier județean. 

 

            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică domnului Ion-Cristinel Rujan, compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și  Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

               PREȘEDINTE, 

         Popescu Cosmin-Mihai                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte 

al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan 

   

În conformitate cu prevederile art. 188 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean alege, cu votul secret al 

majorității absolute a consilierilor județeni în funcţie, dintre membrii săi, 2 vicepreședinți. 

Prin Hotărârea nr. 151 din 03.11.2020, domnul Ion-Cristinel Rujan a fost ales în funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. 

Exercitarea funcției de vicepreședinte încetează, potrivit art. 187 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, odată cu expirarea mandatului consiliului din care face parte. 

În ceea ce privește încetarea înainte de termen a funcției de vicepreşedinte al consiliului judeţean, 

legislaţia în vigoare reglementează, în mod expres, decât cazul eliberării din funcţie al vicepreşedintelui (art. 

art. 205, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, potrivit căruia mandatul de 

vicepreședinte al consiliului județean poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în 

condițiile art. 187 alin. (3) şi 188 alin. (4), după caz ). 

Întrucât demisia este un act de voinţă unilaterală, prin cererea înregistrată sub nr. 17237 din 

18.12.2020, domnul Ion-Cristinel Rujan a solicitat să se ia act de demisia acestuia din funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. 

Prin încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte exercitate de către domnul 

Ion-Cristinel Rujan, urmează a se declara vacantă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. 

Având în vedere prevederile art. 188, alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 şi 

conținutul cererii de demisie înregistrată sub nr. 17237 din 18.12.2020, urmează ca domnul Ion-Cristinel 

Rujan să își păstreze calitatea de consilier judeţean. 

Faţă de motivele arătate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind încetarea înainte 

de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul 

Ion-Cristinel Rujan, în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR, 

PREŞEDINTE 

                                                           Popescu Cosmin-Mihai 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune încetarea înainte de termen, prin demisie, a 

funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel 

Rujan. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl 

constituie prevederile art. 187, art. 188 și art. 205 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

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

Domnul Ion-Cristinel Rujan a solicitat, prin cererea înregistrată la instituţia noastră sub nr. 

17237 din 18.12.2020, să se ia act de demisia acestuia din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Gorj. 

Având în vedere prevederile art. 188, alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 și conținutul cererii de demisie, urmează ca domnul Ion-Cristinel Rujan să își păstreze 

calitatea de consilier judeţean. 

Prin încetarea înainte de termen a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj 

exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan, urmează a se declara vacantă funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului Județean Gorj. 

În conformitate cu art. 199, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează. 

Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Costel Marcău 

 

 

 


