
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului Comunei Giurgeni

Consiliul Local al comunei Giurgeni, judeţul Ialomița, întrunit în sedinta în data 
de 16.12.2020;
Analizând proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 

Giurgeni, referatul de aprobare al Primarului, raportul Secretarului General al comunei 
Giurgeni

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 3 lit.b , art. 152 și art. 153 din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ

În baza prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5 pct. 31 (cc), art. 152 alin. (2) și art. 196
alin. (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al comunei Giurgeni domnul / 
doamna  consilier local                                           .
Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și va

fi adusă la cunostință publică prin afișare.

Iniţiator

Primar,

VALERE DINU



REFERATUL     DE     APROBARE,
ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de initiator (art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019)

La     Proiectul     de     hotărâre
privind alegerea viceprimarului comunei Giurgeni

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 3 lit.b , art. 152 și art. 153 din OUG nr.
57/2019  privind  Codul  Administrativ,  conform  căreia  consiliului  local  alege
viceprimarul, din rândul consilierilor locali, prin vot secret, cu majoritate absolută, la
propunerea primarului sau a consilierilor locali și alegerea se realizează prin hotărâre a
consiliului local, este motivul pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre

Drept urmare supun analizei plenului prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată

                                                        Iniţiator,

                                                         Primar,

                                                     VALERE DINU



JUDETUL IALOMIȚA
COMUNA GIURGENI
Secretar general 

RAPORT
(compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - art. 136 alin. (8) din OUG nr.

57/2019)

La proiectul de hotărâre
privind alegerea viceprimarului comunei Giurgeni

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de dl  Valere Dinu privind alegerea
viceprimarului comunei Giurgeni și conform prevederilor art. 129 alin. 3 lit.b din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,   în exercitarea atribuţiilor consiliului local
aceasta alege viceprimarul din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau
a  consilierilor  locali,  în  condiţiile  art.  152  alin.  (2)  și  (3)  din  OUG  nr.  57/2019
”Viceprimarul este ales, prin vot secret,  cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului
se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a
consiliului local”.

Faţă de cele prezentate, vă rog să luaţi în dezbatere prezentul proiect de hotărâre.

Secretar General al Comunei Giurgeni,
VRINCEANU MARCELA
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