
 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
P  R  I  M  A  R 

 
 
Nr. 49 din 14.04.2021 
 

P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului 

distinctiv al calității acestora 
 
 
           Având în vedere: 
 - referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11636 din 14.04.2021 întocmit de către 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei 
pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 
(1) lit. a) şi al art. 206 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art. 1 Se aprobă modelul legitimaţiei de primar al comunei Ariceștii Rahtivani, conform 
Anexei nr. 1. 
 Art. 2 Se aprobă modelul legitimaţiei de viceprimar al comunei Ariceștii Rahtivani, 
conform Anexei nr. 2. 
 Art. 3 Se aprobă modelul legitimaţiei de consilier local, membru al Consiliului local al 
comunei Ariceștii Rahtivani, conform Anexei nr. 3. 

Art. 4 Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru 
primarul comunei Ariceștii Rahtivani, conform Anexei nr. 4. 

Art. 5 Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru 
viceprimarul comunei Ariceștii Rahtivani, conform Anexei nr. 5. 

Art. 6 Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales în Consiliul 
local al comunei Ariceștii Rahtivani, pentru consilierii locali, conform Anexei nr. 6. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani, prin compartimentele de specialitate. 
          Art. 8 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate 
se face de către Secretarul general al comunei. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Gheorghe ORBU 
 
 

                  AVIZAT, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                                  Violeta-Neluța PETCU 

    



 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. ___ / ____________ 
 
 
 
 

Modelul legitimaţiei de primar al comunei Ariceștii Rahtivani 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi din carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi, cât   
    și pe revers.  
 2. După tipărire, cartonul va fi tratat prin laminare în folie transparentă. 
 3. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
 



 
 
 

Anexa nr. 2 la HCL nr. ___ / ____________ 
 
 
 
 

Modelul legitimaţiei de viceprimar al comunei Ariceștii Rahtivani 
 
 

 
 

 
  
 
 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi din carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi, cât   
    și pe revers.  
 2. După tipărire, cartonul va fi tratat prin laminare în folie transparentă. 
 3. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
 



 
 
 

Anexa nr. 3 la HCL nr. ___ / ____________ 
 
 
 
 

Modelul legitimaţiei de consilier local, membru al Consiliului local al comunei Ariceștii 
Rahtivani 

 
 

 
 

 
  
 
 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi din carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi, cât   
    și pe revers.  
 2. După tipărire, cartonul va fi tratat prin laminare în folie transparentă. 
 3. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
 



 
 
 

Anexa nr. 6 la HCL nr. ___ / ____________ 
 
 
 
 

Modelul semnului distinctiv de consilier local, membru al Consiliului local al comunei 
Ariceștii Rahtivani 

 

 
 
 

 
  
 
Semnul distinctiv este o insignă confecţionată din tombac, argintată, având forma unui scut, cu 
dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, sintagma 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI și precizarea calității : CONSILIER 
LOCAL. 



 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

 
 

 
NR. 11636 din 14.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 

modelului semnului distinctiv al calității acestora 
 

 
 
   In conformitate cu prevederile art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și 
hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local și exercită și atribuții privind 
organizarea proprie. 
 Potrivit art. 206 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, primarului, viceprimarului și consilierilor locali li se înmânează 
legitimaţii și un semn distinctiv al calităţii deținute, pe care aceştia au dreptul să le poarte, 
potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului. Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, 
de consilier local cât și modelul semnului distinctiv pentru aceştia, se stabilește prin hotărâre 
a Guvernului. 
 Hotărârea Guvernului nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 
locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora, reglementează obligaţia 
Consiliului Local de a aproba modelul legitimaţiilor de primar, viceprimar şi de consilier local, 
cât și a semnului distinctiv pentru aceştia. 

În conformitate cu prevederile legale în materie, având în vedere cele prezentate, se 
impune inițierea  prezentului  proiect de hotărâre pe care îl consider legal și oportun. 
         
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 

 
 

   
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI	
P  R  I  M  Ă  R  I  A 

 

Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, Cod 107025, fax: 0244 380036, tel: 

0244 380068, C.U.I  2842927 

e-mail: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro	

NR. 11659 din 14.04.2021        
R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și 
a modelului semnului distinctiv al calității acestora 

 

  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 

modelului semnului distinctiv al calității acestora a fost propus şi iniţiat de Primarul comunei 

Ariceştii Rahtivani. 

Conform prevederilor art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, 

în toate problemele de interes local și exercită și atribuții privind organizarea proprie. 

Conform art. 206 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, primarului, viceprimarului și consilierilor locali li se înmânează 

legitimaţii și un semn distinctiv al calităţii deținute, pe care aceştia au dreptul să le poarte, 

potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului. Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar, de 

consilier local cât și modelul semnului distinctiv pentru aceştia, se stabilește prin hotărâre a 

Guvernului. 

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

locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora, reglementează obligaţia Consiliului 

Local de a aproba modelul legitimaţiilor de primar, viceprimar şi de consilier local, cât și a 

semnului distinctiv pentru aceştia. 

Dimensiunile, materialul utilizat şi aspectele de ordin tehnic privitoare la confecţionare 

sunt stabilite pe baza dispoziţiilor comune din hotărârea susmenționată.  

Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a 

eşarfelor se suportă din bugetul local. 

  Avand in vedere cele prezentate proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale în 

materie și poate fi supus spre aprobare Consiliului local. 

 
Referent de specialitate, 

Mariana-Adriana Gherghina 


