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H O T Ă R Â R E A   Nr. 13

      Privitor la: Alegerea viceprimarului Comunei Roșiile, 
județul Vâlcea.

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în
şedinţa  sa  ordinară  din  data  de   15.12.2020  la  care  participă  un
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Având  în  vedere  referatul,  raportul  de  specialitate  nr.
5639/09.11.2020 de aprobare al  primarului,  prin care arată că prin
Ordinul  Prefectului  județului  Vâlcea  nr.  648/2020  s-a  constatat
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Roșiile,
județul  Vâlcea,  Încheierile  Civile  ale  Judecătoriei  Bălcești,  consiliul
local organizându-și comisiile de specialitate, pe principalele domenii
de  activitate,  pe  durata  mandatului,  precum  și  funcțiile  în  cadrul
comisiilor,  primarul  comunei  Roșiile  propunând  pe  ordinea  de  zi
alegerea viceprimarului comunei Roșiile;

Văzând  Hotărârea  Consiliului  Local  Roșiile  nr.  2/2020  privind
reactualizarea Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Consiliului Local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea;

Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a
consilierilor in functie, materializat în procesul-verbal al ședinței, este
ales  viceprimar  al  comunei  Roșiile,  județul  Vâlcea  domnul  Ștefan
Doru-Cezar ;

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2), (3), (6)-(8), art.
153,  art.  163  din  O.G.  nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,  cu
modificările  și  completările  ulterioare;  art.  Unic  alin  (7)  din  OUG
190/2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire
si  de  depunere  a  juramantului  de  catre  autoritatile  administratiei
publice locale, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind
transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120,
121  din  L.  1/2003  –  Constituția  României,  Legea  199/1997  pentru
ratificarea  Cartei  europene  a  autonomiei  locale,  adoptata  la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009
r1 privind Codul Civil;

În temeiul art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b, art. 134 alin. (1) lit.
a), art. 137-138, art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (1), alin. (3), (6)-(11) şi
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140, art. 197 – 200, art. 240 din O.G. nr.
57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările  și  completările
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ulterioare, cu 6 voturi pentru și 5 voturi impotrivă, Consiliul local al
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R  E:

Art.1. Este ales, începând cu data prezentei,  prin vot secret cu
majoritate  absolută,  viceprimar  al  comunei  Roșiile,  județul  Vâlcea
domnul  consilier  Ștefan  Doru-Cezar  din  partea  Partudului  Național
Liberal.

Art.  2. Domnul  Ștefan  Doru-Cezar va  exercita  calitatea  de
înlocuitor  de  drept  al  Primarului  comunei  Roșiile,  pe  durata
mandatului consiliului local.

Art.3. Cu ducerea la  îndeplinirea a prezentei  se încredințează
primarul comunei Roșiile și viceprimarul a cărui atributii vor fi stabilite
de primar prin dispozitie.

Art.4.  Pe  durata  exercitarii  mandatului,  viceprimarul  își
pastreaza statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația
aferenta acestui statut.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați
la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, 
primarului, persoanei prevăzute la art. 1, persoanelor interesate şi va 
fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea.

Roșiile, 15.12.2020
       Preşedinte de şedinţă,         Contrasemnează  pentru
legalitate, 
           BRABETE DANUȚ                                Secretar general UAT 
Roșiile, 

       AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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