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Proiect de Hotarare
privind alegerea viceprimarului comunei Dobreni, judetul Neamt
Consiliul Local al comunei Dobreni, judetul Neamt intrunit in sedinta
ordinara, in data de 13.11.2020;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului, inregistrat sub nr.
5306/10.11.2020 .
Tinand cont de Încheierea civilă nr 4065/2020, pronuntata de Judecatoria
Piatra Neamt in Dosarul nr. 8241/279/2020 privind validarea mandatelor de
consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Dobreni, judetul Neamt
precum si Incheierea nr.4360/2020 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in
dosarul nr.9159/279/2020 privind validarea consilierilor locali supleanti alesi pe
listele PNL ;
Văzând Ordinului Prefectului nr. 478/29.10.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Dobreni, judetul Neamt;
Avand in vedere Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului
Local al comunei Dobreni precum si rezultatul votului secret al majoritatii absolute
a consilierilor in functie, consemnat in procesul – verbal nr.
In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b si
art. 196, alin.1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBRENI
HOTARASTE
Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Dobreni, judetul Neamt, domnul consilier
local ....................... din partea .........................................;
Art. 2. Domnul ....................... va exercita calitatea de înlocuitor de drept al
Primarului comunei Dobreni;
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de
contencios administrative in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei in
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate si se publică pe site-ul entitatii.
PRIMAR
VASILICA CRETU
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HOTARAREA
Nr. 66 din 13.11.2020
privind alegerea viceprimarului comunei Dobreni, judetul Neamt
Consiliul Local al Comunei Dobreni, judetul Neamt intrunit in sedinta
ordinara, in data de 13.11.2020 ;
Avand in vedere Referatul de aprobare al secretarului general, inregistrat cu
nr. 5306/10.11.2020 si aprobat de Primarul comunei Dobreni .
Tinand cont de Încheierea civilă nr 4065/2020, pronuntata de Judecatoria
Piatra Neamt in Dosarul nr. 8241/279/2020 privind validarea mandatelor de
consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Dobreni, judetul Neamt
precum si Incheierea nr. 4360/2020 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in
dosarul nr. 9159/279/2020 privind validarea consilierilor locali supleanti alesi pe
listele PNL ;
Văzând Ordinului Prefectului nr. 478/29.10.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Dobreni, judetul Neamt;
Avand in vedere Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului
Local al comunei Dobreni precum si rezultatul votului secret al majoritatii absolute
a consilierilor in functie, consemnat in procesul – verbalal sedintei ;
In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b si
art. 196, alin.1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE
Art.1. Se alege domnul consilier Ariton Vasile în funcţia de viceprimar al
comunei Dobreni, jud Neamt.
Art. 2. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;
Art.3. Domnul Ariton Vasile va exercita calitatea de înlocuitor de drept al
Primarului comunei Dobreni .
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de
contencios administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei in
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate si se publică pe site-ul entitatii.
Presedinte de Sedinta
Ariton Vasile

Secretar general
Petrescu Sanda Daniela

Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 - Voturi : Pentru 9, Impotriva: 2, Abtineri: 0
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5306/10.11.2020

APROBAT
PRIMAR
Vasilica Cretu

REFERAT DE APROBARE
Conform dispozitiilor art.152, alin 2 si alin. 3 din Codul Administrativ
,,viceprimarul este ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul membrilor
consiliului local la propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea
votului se face pe baza de buletine de vot.....’’
Rolul si numirea in functie a viceprimarului, sunt stabilite prin OUG nr
57/2019 privind Codul Administrativ precum si prin Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului Local Dobreni aprobat prin HCL nr.15 din 16.02.2018,
completat si actualizat.
Supun plenului Consiliului local Dobreni proiectul de hotarare privind
alegerea/desemnarea viceprimarului care exercita calitatea de inlocuitor de drept al
primarului.

Secretar General
Sanda Daniela Petrescu
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5295/09.11.2020

RAPORT SPECIALITATE

In temeiul art. 129, alin. 3 lit. b. din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ „Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii”.... alege
viceprimarul,din randul consilierilor locali,in conditiile art.152 alin.2 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare’’;
In conformitate cu Sectiunea a II a art. 20 din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Local al comunei Dobreni, aprobat prin HCL nr.
15/20.02.2018, modificat si completat precizeaza faptul ca ,,Consiliul local alege din
rândul membrilor săi viceprimarul comunei Dobreni . Alegerea se face prin vot
secret.
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare
dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.
Avand in vedere dispozitiile legale prevazute in materia alegerii viceprimarului,
supun dezbaterii plenului consiliului prezentul proiect de hotarare.

SECRETAR GENERAL COMUNA
Petrescu Sanda Daniela

