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PROIECT 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea viceprimarului oraşului Techirghiol  

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 09.11.2020,  

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 18713/03.11.2020 al Primarului orasului Techirghiol , 

- Referatul de specialitate nr. 18712/03.11.2020 al Secretarului General – doamna Niculina 

Paroşanu,  

- Încheierea pronunţată de Judecătoria Constanţa în Dosarul nr. 23281/212/2020  privind 

validarea mandatelor de consiglieri locali Techirghiol, 

Văzând Ordinului Prefectului Județului Constanța nr. 665/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Oraşului Techirghiol,  

 In temeiul prevederilor art. 152, alin. 2, art. 129 alin.2, lit.a, alin.3, lit.b şi art. 196, alin.1, lit.a  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H  O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se alege ca Viceprimar al oraşului  Techirghiol, judeţul Constanţa , doamna/domnul 

consilier _____________________________________________ din partea 

Partidului_______________________________. 

Art.2 – Domnul/doamna ________________________ va exercita calitatea de înlocuitor de 

drept al primarului Oraşului Techirghiol.  

Art.3 - Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie. 

Art.4 -  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, 

fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Art.5 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios 

administrative în condiţiile Legii nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.6 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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Nr. 18713 / 03.11.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind alegerea viceprimarului oraşului Techirghiol  

 

 

  

 Conform dispoziţiilor art. 152, alin. (2), (3): “(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu 

majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali.  

(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin 

hotarâre a consiliului local.”. 

 

Rolul şi numirea în funcţie a viceprimarului sunt stabilite de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

Ţinând cont de referatul de specialitate al Secretarului General al UAT Techirghiol, supun 

plenului Consiliului Local Techirghiol proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului care 

exercită calitatea de înlocuitor de drept al priamrului. 

Primarul poate delega , de asemenea, o parte din atribuţiile sala viceprimarului. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Nr. 18712 / 03.11.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea viceprimarului oraşului Techirghiol  

 

 

  

 Văzând conţinutul art. 152, alin. (2), (3) şi (6) care precizează:  

 

“(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rândul membrilor consiliului 

local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin 

hotarâre a consiliului local. 

(6) La deliberarea si adoptarea hotarârilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 

viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, 

respectiv viceprimarul în functie a carui schimbare se propune.” 

 

şi având în vedere dispoziţiile legale prevăzute în materia alegerii viceprimarului, considerăm că sunt 

îndeplinite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

 

 

                                                                                                  

SECRETAR GENERAL 

DR.JR. NICULINA PAROSANU 

 

 
 

 


