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PROIECTDEH OTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Urecheşti, judeJul Bacău

Subsemnata Irina Drăgoi, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Urecheşti, judeţul
Bacău

Având în vedere:
•
•
•
•
•

Încheierea nr. 1967/21.10.2020 a Judecătoriei Oneşti privind validarea mandatelor consilierilor
locali declaraţi aleşi pentru Consiliul local al comunei Urecheşti, judeţul Bacău;
Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 477/05.11.2020, privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a Consiliului local al Comunei Urecheşti;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local comunei Urecheşti, judeţul Bacău,
aprobat prin Hotărârea nr.18 din 31.03.2020;
Referatul <le aprobare înaintat de iniţiatorul proiectului <le hotărâre, d-na consilier local Drăgoi
Irina;
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Urecheşti;

CPotrivit prevederilor:
•

art. 152, alin. (2), alin.(3) �f alin. (6) din O.U.G. nr. 5?/2019 privind Codul administrativ,
cu
modificările �i completările ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare,
PROPUNE
adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma şi conţinutul următor:

C

Art. 1. - Se alege în funcţia de Viceprimar al comunei Urecheşti, judeţul Bacău, d-nul/dna____________, consilier local din partea formaţiunii politice_______
Art. 2.
D-nul/D-na.______________a fost ales cu votul secret al
majorităţii absolute a consilierilor, respectiv _voturi „pentru" din totalul de __ voturi secrete
valabil exprimate.
Art. 3. - Pe durata exercitării mandatului de viceprimar al comunei Urecheşti, d-nul/d-na.
_______________îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de
indcnu1ia1ţia aferentă acestui statut.
Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată in termen de 30 zile la Tribunalul Bacău - Secţia a
II a Civilă şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind
conteciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectându-se procedura
prealabilă.
Art. 5. - Prezenta hoărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunostinţă în condiţiile legii şi
se comunică, Primarului Comunei Urecheşti, Compartimentului financiar contabilitate, persoanei
nominalizate la art. lşi Instituţiei Prefectulului - Judeţul Bacău, în vederea verificării legalităţii.
Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al Comunei Urecheşti,
Cichindel Cristinei

