
R O M Â N I A
JUDEŢULNEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea viceprimarului comunei Dolje tiș

Primarul comunei Dolje ti, având in vedere:ș

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dolje ti;ș
- prevederile art.148 si art.152 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

cu modificari si completari ulterioare;
-  Ordinul  Prefectului  Judetului  Neam  nr.  548/2020  privind  constatareaț

îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Dolje ti;ș

In temeiul art. 136 alin.1 din OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, propune spre adoptare urmatoarea

HOTARARE

 Art.1.  Se aprobă prin vot  secret  alegerea viceprimarului  comunei  Dolje ti,ș
judetul Neam . ț

Art.2.  Ca urmare a rezultatului alegerii prin vot secret in data de 24.11.2020,
viceprimarul  comunei  Dolje ti  este  dna/dl  consilier  …………………, ales  cu  unș
număr de …..  voturi  “pentru”  i  un număr de …. voturi  “impotriva”,  din cei  15ș
consilieri valida i.ț

Art.3.  Prevederile  prezentei  Hotărâri  vor  fi  aduse  la  cuno tin ă  publică  iș ț ș
comunicate celor interesa i de către  secretarul comunei Dolje ti.ț ș
 

INITIATOR
PRIMARUL COMUNEI DOLJE TIȘ

LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDE UL NEAMȚ Ț

COMUNA DOLJE TIȘ
PRIMAR

Nr. 10035  din 23.11.2020

REFERAT DE APROBARE
privind  alegerea viceprimarului comunei Dolje tiș

Stimati consilieri,

Potrivit dispoziţiilor art. 148 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019

privind Codul administrativ, cu modificări şi completări, comunele au un viceprimar

ales prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la

propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Având în vedere că prin Ordinul Prefectului nr.548 din 05.11.2020 Consiliul

local al comunei Dolje ti a fost legal constituit, se impune alegerea viceprimarului.  ș

Luând in considerare prevederile legale stipulate in art. 152 Cod administrativ,

cu modificari şi  completări,  propun spre dezbaterea membrilor Consiliului local al

comunei  Dolje ti  proiectul  de  hotarare,  urmând  ca  plenul  Consiliului  local  sa  seș

pronunţe prin vot secret. 

PRIMARUL COMUNEI DOLJE TIȘ
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDE UL NEAMȚ Ț

COMUNA DOLJE TIȘ
Nr. 10036  din 23.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de alegere a viceprimarului comunei Dolje tiș

Domnule primar, 
Avand  in  vedere  faptul  ca  in data  de  03.11.2020,  prin  Ordinul  Prefectului

judeţului Neam  nr. 548/05.11.2020, a fost constatat ca legal constituit Consiliul localț
al comunei Dolje ti si tinand cont de prevederile art. 148 si art.152 dinș  Ordonanţa de
urgenţă  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  conform  carora  comunele  au  un  viceprimar  ales  prin  vot  secret,  cu
majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului
sau a consilierilor locali, va solicit respectuos sa initiati un proiect de hotarare privind
alegerea viceprimarului.

De asemenea, va aduc la cunostinta urmatoarele:
-  la  adoptarea  hotărârii  de  alegere  a  viceprimarului  participă  şi  votează  şi

consilierul local care candidează pentru această funcţie.
-  viceprimarul  este  subordonat  primarului  şi,  în  situaţiile  prevăzute  de lege,

înlocuitorul  de  drept  al  acestuia,  situaţie  în  care  exercită,  în  numele  primarului,
atribuţiile  ce  îi  revin  acestuia.  Primarul  poate  delega  o  parte  din  atribuţiile  sale
viceprimarului.

-  pe  durata  exercitării  mandatului,  viceprimarul  îşi  păstrează  statutul  de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se
stabileşte o indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile  art.  13, alin. (1) si
anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări.

- viceprimarului i se aplică incompatibilităţile prevăzute de art. 87 din Legea nr.
161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea
demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi
sancţionarea corupţiei, cu modificari si completări.

- durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului
local. In cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de
consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Faţa de cadrul legal prezentat, va solicit sa initiati un proiect de hotarare privind
alegerea viceprimarului din randul membrilor consiliului local Dolje ti.ș

SECRETAR GENERAL
Cezar Mihaela



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DOLJE TIȘ
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea
ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor

RAPORT  DE  AVIZARE
a proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Dolje tiș

Comisia  pentru  administratie  publica  locala,  juridica  si  de  disciplina,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor a Consiliului Local
Dolje ti, întrunită în şedinţă în data de 24.11.2020, luând în dezbatere proiectul deș
hotărâre Privind alegerea viceprimarului comunei Dolje ti, văzând materialele careș
stau la baza iniţierii proiectului precum şi dispoziţiile legale care îl reglementează,
constată ca acesta este legal. Pentru aceste considerente in temeiul dispoziţiilor art.
125 alin. 1 şi 2 din Codul administrativ, comisia acordă:

                                                       a v i z   f a v o r a b i l

proiectului  de  hotărâre  Privind  viceprimarului  comunei  Dolje ti  şi  propuneș
Consiliului Local să-l dezbată şi să adopte o hotărâre în forma prezentată.

Preşedinte comisie,                                                  Secretar comisie,
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