
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTARAREA NR.77 

privind alegerea viceprimarului comunei Vadu Pasii, judetul Buzau 

 

Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, judetul Buzau  
Avand in vedere: 
-  Referatul de aprobare al Primarului, inregistrat sub nr.	13167/24.11.2020 ; 
- Raportul compartimentului de resort, inregistrat sub nr.	13168/24.11.2020 
- Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Buzau in Dosarul nr.12643/200/2020 

privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 
comunei Vadu Pasii, judetul Buzau; 

- Ordinului Prefectului nr. 879 din 24.11.2020 privind constatarea ca legal constituit 
a Consiliului Local al comunei Vadu Pasii, judetul Buzau; 

- Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in 
functie,materializat printr-un proces- verbal; 

In temeiul prevederile art. 152 alin. 2, art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b si art. 196, 
alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE 

 
Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Vadu Pasii, judetul Buzau, domnul consilier 

local ______________ din partea Partidului; 
Art. 2. Domnul ________________ va exercita calitatea de înlocuitor de drept al 

Primarului comunei Vadu Pasii; 
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie; 
Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier 

local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut; 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei in termenul legal, Primarului comunei Vadu Pasii, Instituţia 
Prefectului Judeţul Buzau, Domnului __________________ si se publică pe site-ul entitatii. 
      
 

Initiator,        Avizat,  

         PRIMAR,      SECRETAR GENERAL  

FIRON GHEORGHE     AL UAT VADU PASII 

       TUDORIE FLORENTINA OANA 

VADU PASII,  

______________ 

Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru  voturi împotrivă şi   abţineri din numărul 
total de   consilieri locali  în funcţie şi    consilieri locali prezenţi la şedinţă 



  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13167/24.11.2020 ; 

  

  

  

REFERAT DE APROBARE 

  

  

  

Conform dispozitiilor art.152,alin 2 si 3 din Codul administrativ,,viceprimarul este 
ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul membrilor consiliului local la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea votului se face pe baza de 
buletine de vot.....’’ 

  Rolul si numirea in functie a viceprimarului, sunt stabilite prin Regulamentul de 
organizare si functionare a Consiliului Local Vadu Pasii aprobat prin HCL nr. 72/02.10.2019 
 Supun plenului Consiliului local Vadu Pasii proiectul de hotarare privind 
alegerea/desemnarea viceprimarului care exercita calitatea de inlocuitor de drept al 
primarului. 

  

  

PRIMAR 

Firon Gheorghe 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13167/24.11.2020  

  

  

  

RAPORT SPECIALITATE 

   

  

Vazand continutul art.19, alin.2, lit.h din Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului local Vadu Pasii, aprobat prin HCL nr. 72/02.10.2019, care precizeaza faptul 
ca ,,...Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii.....h)alege viceprimarul,din 
randul consilierilor locali,in conditiile art.152 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare’’; 

  Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului. 

  Avand in vedere dispozitiile legale prevazute in materia alegerii viceprimarului,supun 
dezbaterii plenului consiliului prezentul proiect de hotarare. 

  

  

  

SECRETAR GENERAL UAT VADU PASII 

TUDORIE FLORENTINA OANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. ________/_______2020 
 
 

RAPORTUL COMISIE DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre nr. 77/2020 privind alegerea viceprimarului comunei 

Vadu Pasii, judetul Buzau 

 

          Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, analizând materialele naintate împreună 
cu proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului 
comunei Vadu Pasii, judetul Buzau, a constatat şi stabilit: 

Ø proiectul de hotărâre are la bază referatul de aprobare si raportul de 
specialitate,  şi a fost iniţiat de persoana îndreptăţită de lege; 

Ø proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor egale 
în vigoare, în domeniu; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor 
legale, comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi 
propune ca acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către 
Consiliul Local, în prima sa şedinţă. 

 
              Presedinte                                                                        Secretar 

 

 


