
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A     Nr. 38

Din 13.11.2020

Privind:  alegerea viceprimarului comunei Ivești, județul Galați

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7238 din 11.11.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 13.11.2020;

Având in vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7238 din 11.11.2020;

Având in vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr.7266 din
12.11.2020;

Având  în  vedere  prevederile  art.28  alin.(10)-(12)  din  Regulamentul  de  organizare  și
funcționare a Consiliului local, aprobat prin H.C.L.nr.36/05.11.2020;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(3) lit.„b” și art.152 alin.(2) și (3) din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.„a” din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- (1) Se alege în funcţia de viceprimar al  comunei Ivesti,  judeţul  Galaţi  domnul
MITU MIHAI, consilier local din partea Partidului Național Liberal.

(2) – Alegerea domnului Mitu Mihai în funcţia de viceprimar se face pe durata
mandatului Consiliului local.

Art.2.- Atribuţiile viceprimarului se vor stabili prin dispoziţie a primarului comunei Ivești,
județul Galați.

Art.3.- Secretarul  general  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  va  comunica  prezenta
hotărâre celor interesați.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,

David Garofița Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0





ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

COMUNA IVEŞTI

P R I M A R ,

Nr.______ din 04.11.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ivești, județul Galați

Conform prevederilor  art.152,  alin.(2)  si  alin.(3)  din  O.U.G.nr.57/2019,  privind

Codul administrativ,  cu modificările și  completările ulterioare,  „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.....’’

 Rolul și numirea în funcție a viceprimarului sunt stabilite prin Regulamentul de

organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ivești, aprobat prin H.C.L. nr.36

din 05.11.2020.

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.

 Supun  plenului  Consiliului  local  al  comunei  Ivești,  județul  Galați  proiectul  de

hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Ivești, județul Galați. 

 P R I M A R ,

Gheoca Maricel

 



 ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartiment Administrator Public,
Nr. _______ din 12.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ivești, județul Galați

Prin  proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  se  propune  alegerea

viceprimarului comunei Ivești, județul Galați.

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor art. art.152, alin.

(2)  si  alin.(3)  din  O.U.G.nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și

completările ulterioare, „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 prin hotărâre a Consiliului local.’’

Potrivit  prevederilor  art.28  alin.(10)-(12)  din  Regulamentul  de  organizare  și

funcționare a Consiliului local, redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc.

Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. Buletinele de vot

se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe

care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte

prevăzute la alin. (10). Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

Față  de  cele  arătate,  apreciez  oportunitatea  proiectului  de  hotărâre  privind

alegerea viceprimarului comunei Ivești, județul Galați prezentat de iniţiator pentru a fi

dezbătut şi aprobat in sedinta extraordinară din 13.11.2020.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Băraru Oana – Giorgiana
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