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PROIECT DE HOTARARE NN.3 ZOZT
privind alegerea viceprimarului comunei ,{i-bestii de Arges

Consiliul local al comunei Albestii de Arges, intrunit in qedin{d
ordinard, la data de 25.01.2021;

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr.297/ 15.01,2021, din partea d-lui primar, popa Gabriel;
- rapoftul de specialitate nr.299 / 15.01.2021, al secretarului g"neril ar comunei

A lbesrii de Arges;
- ordinului Prefectului nr. 487 din 28.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a

Consiliului Local al comunei Albestii de Arges, jucletul Arges;
Tinand seama de avizele favorabile al comisiilor de specialitate l, 2 si 3 ale

Consiliului Local Albestii de Arges;
temeiul prevederilor at.129 alin.(3) Iit.b), at.l39, art.l52 qi art.l96 alin.(1)

lit.a.din ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5712019, privind codul Administrativ, cu
modifi cdrile si complerarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod FiscaL ,lI2l97S, CF;i1700t

HOTARASTE:

Art.3.Atributiile viceprimarului vor fi stabirite de catre primar prin dispozitie.
Art.4.Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de

consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenia acestui statut;
Art.5.Primarul comunei Albestii de Arges prin compartimentele de specialilate va

duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrfui.
Art.6.Prezenta hota.are se comunica, prin intermediul secretarului general al

comunei, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul comunei Albestii ieArges:
albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta oublica:
- Primarului comunei Albestii de Arsesl
- lnstiiutiei Prefectuluijuderului A rg-es.
- Domnului / Doamnei

Art.l. Se alege in functia de
Arges, domnul / doamna

Arl.2.Domnul / doamna
drept al Primarului comunei Albestii de Arges,

viceprimar al comunei Albestii de Arges, judetul

va exercita calitatea de inlocuiror qe

Data:15,0t.2021

Aviz
Secretar

Isfan
heral,

/,Qi;,.-,
lena



PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod F,iscal 412197g, Ci
11.7005, Tel.lFax 0248 / 735005

Nr.297 I 15.0I.2021

Referat de aprobare
Ia Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei

Albestii de Arges

Conform dispozitiilor art.ll2,a|in 2 si 3 din Codul aciministrativ..
...(2) Viceprimarul este aies, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din
rdndui membrilor consiliului local, la propunerea primaruiui sau a
consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizeazd prin hotdrAre a consiliului 1oca1..... ,,

Tinand seama de prevederiie afi.136, alin.(S) 1it.a) din OUG nr.57 /
2019 privind Codui administrativ: " (8) Fiecare proiect de hotdr6re inscris pe
ordinea de zi a qedin{ei consiliului local este supus dezbaterii numai dacd
este insoJit de:

al ffituf de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare,
semnat de iniliator", va propun spre dezbatere si adoptare proiectul de
hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului Local
al Comunei Aibestii de Arges si acordarea procentuiui de 100/o din
indemnizatia lunara a primarului.
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PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Argeso Judetul Arges, Cod fiscat atJtqZS, Cp
ll7005Tel./Fax 0248 735005

Nr.298 / 15.0I.2021
Raport de specialitate

Ia Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei
Albestii de Arges

Yazand continutul art.i3 si art.22, aLin.(3), lit.b) din Reguiamentul de
organizarc si functionare al Consiliuiui local al comunei Albestii de Arges,
aprobat prin HCL nr.I12020, care precizeaza modalitatea de alegere a
viceprimarului, din randul consilierilor locali, in conditiile afi.152 alin.(2)
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare " ;

Avand in vedere dispozitiile legaie prevazule in materia alegerii
viceprimarului, supun dezbateii plenului consiliului, prezentul proiect de
hotarare.

lntoclni
Secretarrgen ral,
ISFAN EL A



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, Cpt
117005, Tel./Fax: 0248 I 735005

BULETIN DE VOT
pentru alegerea viceprimarului

NOTA: Inregistrarea pe buletinul de vot se face in ordinea propunerilor facute.
Exprimarea votului se face prin inscrierea optiunii, DA / NU, in interiorul

patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se voteaza.

Sunt nule buletinele de vof:
- pe care se exprima mai mult de o optiune;
- pe care nu s-a exprimat nicio optiune.

Sedinta Consiliului local Albestii de Arses din data de .01.2021.

Nr.
crt. Numele qi prenumele

Opliunea

DA/NU
1.

1

J.

4.


