
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA  COMUNEI  VIDRA 

-PRIMAR- 

 

 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE 
NR.        din data de ….  

 

 

                   privind : alegerea viceprimarului comunei Vidra, judeţul Vrancea 

 

Pintilie Silviu, Primarul comunei Vidra, judeţul Vrancea, 

 

 având în vedere: 

- Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca 

legal constituit  ; 

- referatul de aprobare al  iniţiatorului – Pintilie Silviu – primarul  comunei Vidra, înregistrat 

sub nr.  …….   /……….…..; 

- referatul compartimentului de resort nr ………../ ………… din partea secretarului general 

al comunei Vidra; 

 - rezultatul  votului  secret  pentru  alegerea  viceprimarului   comunei  Vidra ; 

 

în baza prevederilor  art. 152, alin. 2), 7), 8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

În temeiul prevederilor art. 137 alin. (1), art. 5, alin. (f) și (cc), art. 148 alin. (2) și art.  

196 alin. (1) lit. “a” si art.197, alin.1), alin.2), alin.4), art.198, alin.1) si alin.2), din OG nr. l57/2019 

privind Codul Administrativ,    

 

                

                                                                 P R O P U N  : 

  

    Art. 1  Alegerea dl/dnei ……………………..  în funcţia de viceprimar al   comunei  Vidra, 

judeţul Vrancea, ca urmare a   constituirii  Consiliului Local,  în urma  alegerilor locale  din 27 

septembrie  2020. 

 

    Art. 2 Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi comunicate celor în drept și aduse 

la cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei Vidra, județul Vrancea.      

          

 

                INIȚIATOR,                                                                              Avizat pentru  legalitate, 

                   Primar,                                                                   Secretarul general al comunei Vidra   

 

                PINTILIE SILVIU                                                                       MIOARA TOFAN 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA 

-PRIMAR- 

 

Nr. ................................   

 

 

 

 

Referat de aprobare  
 

 

a proiectului de hotărâre  privind   alegerea viceprimarului    comunei  Vidra, judeţul Vrancea, ca 

urmare a   constituirii  Consiliului Local,  în urma  alegerilor locale  din 27 septembrie  2020. 

 

 

 

Pintilie Silviu, Primarul comunei Vidra, județul Vrancea, 

 

 

     văzând: 

- Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca 

legal constituit ; 

 

     -  în baza prevederilor  art. 148 şi  art. 152, alin. 2), 7), 8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

 

 În temeiul art. 136 alin. (8)  din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, înaintez 

Consiliului Local al comunei Vidra, spre aprobare  Proiectul  de   hotărâre  privind   alegerea 

viceprimarului    comunei  Vidra, judeţul Vrancea. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

PINTILIE SILVIU 

 

 

 
 

 

 



  R O M Â N I A 

  JUDEȚUL VRANCEA 

  COMUNA VIDRA 

  SECRETAR GENERAL UAT 

   Nr.    ..................................... 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

privind emiterea unei Hotărâri a Consiliului  Local al comunei Vidra, judeţul Vrancea,  pentru 

alegerea viceprimarului    comunei  Vidra, judeţul Vrancea, ca urmare a   constituirii  Consiliului 

Local,  în urma  alegerilor locale  din 27 septembrie  2020. 

 

      - văzând  :  

      - proiectul de hotărâre iniţiat de  dl. Pintilie Silviu, primarul comunei Vidra ; 

      -Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca 

legal constituit ; 

 

       -  în baza prevederilor art. 148 şi  art. 152, alin. 2), 7), 8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

     Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar, iar municipiile 

reşedinţă de judeţ au câte un primar şi câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

    Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică. 

    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. 

      Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a 

beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice 

funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 

care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expi-

rarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă for-

malitate. 

 

  Propun spre aprobare Proiectul  de   hotărâre  privind   alegerea viceprimarului    comunei  

Vidra, judeţul Vrancea. 

 

 

Secretarul general al comunei Vidra , 

 

TOFAN Mioara 

 


