
ROMÂNIA                                                                                                        PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                             AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                      Secretarul Județului 

 

 

  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind 

stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

ale Consiliului Județean Gorj 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean 

Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 101/21.12.2016 privind constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista 

partidului politic respectiv, prin care a fost validat mandatul de consilier județean al 

doamnei Șuță Denisa-Zenobia; 

- Prevederile  art. 54 și art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 15 și art. 17 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Ca urmare a validării mandatului doamnei Șuță Denisa-Zenobia de consilier județean, 

se modifică Hotărârea Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și 

organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Județean Gorj, în sensul cooptării acesteia, ca membru, în componența următoarelor comisii: 

1. Comisia de buget-finanțe; 

2. Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 



Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind 

stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Gorj rămân în vigoare. 

Art. 3. Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și Aparatul permanent al 

Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți. 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 

22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 7/22.06.2016, au fost stabilite numărul, 

denumirea și componența nominală a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Județean Gorj, potrivit dispozițiilor legale cuprinse în Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat 

prin OG nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere încetarea mandatului de consilier județean al domnului Vîlceanu Dan 

și validarea mandatului de consilier județean al doamnei Șuță Denisa-Zenobia, prin prezentul 

proiect de hotărâre propun modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7/22.06.2016, în 

sensul cooptării acesteia, ca membru, în comisiile de specialitate prevăzute la art. 1 al 

proiectului inițiat. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 

22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, organizarea comisiilor de specialitate ale 

consiliului se stabilește cu respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor locale 

(art. 54 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și art. 17 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare). 

Având în vedere constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de 

consilier județean al domnului Vîlceanu Dan și validarea mandatului de consilier județean al 

doamnei Șuță Denisa-Zenobia, se impune modificarea în mod corespunzător a Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016, prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 


