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H O T Ă R Â R E  
privind alegerea viceprimarului comunei Bodești 

 
 Având în vedere: 
-  Încheierea civilă nr. 4031 din 19.10.2020  pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, privind 

validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului local al  comunei Bodești; 
-  Încheierea civilă nr. 4330 din 4.11.2020  pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, privind 

validarea mandatului de consilier local  supleant al numitului Gâțu Mihai în reprezentarea Partidului 
Social Democrat.  
 Văzând Ordinul Prefectului judeţului Neamț nr. 508 din 2 noiembrie 2020  prin care se constată 
îndeplinite condiţiile legale de constituire a Consiliului local al comunei Bodești;  
 Ca urmare a îndeplinirii prevederilor  articolului unic alin. (7) din O.U.G nr. 190/2020 privind 
unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile 
administraţiei publice locale care precizează că 'Alegerea vicepreşedinţilor de consilii judeţene, a 
viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucureşti, se va face după validarea tuturor 
mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi consilierii judeţeni/locali'. 
 Având în vedere rezultatul voturilor secrete pentru funcţia de viceprimar al comunei  Bodești, 
consemnate în procesul-verbal  al ședinței Consiliului local din data de 9.11.2020; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (3) lit. b), art. 152,  art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), 
art. 134 alin.  (3) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare, 

  
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1.  Se alege în funcţia de viceprimar al  comunei Bodești d-na BUSUIOC ELENA, consilier 
local, din partea   Partidului  Social Democrat, cu un număr de 8 voturi, prin vot secret. 
 Art.3.   D-na  Busuioc Elena, va exercita calitatea de înlocuitor de drept al primarului  comunei 
Bodești pe durata mandatului. 
 Art.4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul comunei Bodești şi 
viceprimarul comunei Bodești. 
 Art. 5. Secretarul general al comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 Nr. 57 din 9.11.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 9.11.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (1) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

Preşedinte de şedință, 
Vasile HANGANU 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 

 


