ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 61 din 5.11.2020

Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan

HOTĂRÂRE
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 (d-nul)
____________________________, consilier local, din partea Partidului ____________, cu un număr
de ___ de voturi, prin vot secret.
Art.3. D-na (d-nul ) ____________________________, 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.
Inițiator,
Primar,
Marinel Barna
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 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 ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Bodești
Având in vedere prevederile art. 152, alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind
Codul administrativ prin care se precizează că Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu

majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau
a consilierilor locali.

Văzând :
- 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.
- 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;
- articolul 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;
În temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) coraborat cu art. 152, alin (2) și art. 129
alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre și
propun aprobarea acestuia în forma prezentată.
Primar,
Marinel Barna
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Bodești

Cadrul legislativ:
- prevederile art. 152, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ prin care se
precizează că: Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor

consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali;

- prevederile art. 129, alin. (3) litera b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ care
precizează: În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:.. b) alege

viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);

- 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.
- 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;
- articolul 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 prin care se
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'.

- prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioarec care precizează: (1) Proiectele de hotărâri pot

fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le
propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Luând în considerare prevederile legilative constat că în ceea ce priveşte instituţia juridică a
viceprimarului, aceasta este reglementată în cuprinsul art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. Legiuitorul a instituit norme exprese cu privire la rolul viceprimarului - înlocuitorul de
drept al primarului, în situaţiile prevăzute de lege, modalitatea de alegere şi eliberare din funcţie a
acestuia, durata mandatului, precum şi modalitatea de remunerare.
- cu privire la modalitatea de alegere a viceprimarului alin. (2) al art. 152 stabileşte
majoritatea necesară adoptării hotărârii, caracterul votului [vot secret], dar şi iniţiatorii propunerii
pentru funcţia de viceprimar, aceştia fiind, în egală măsură, primarul sau consilierii locali. Precizez
faptul că legiuitorul nu a instituit un drept de întâietate pentru niciunul dintre cei doi iniţiatori.
- cu privire la momentul alegerii viceprimarului, precizez faptul că OUG nr. 57/2019 nu
reglementează expres un termen pentru alegerea acestuia şi nici nu condiţionează desfăşurarea
activităţii consiliului local de alegerea viceprimarului. În acest sens, în baza principiului autonomiei
locale autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au dreptul de a decide cu
privire la momentul alegerii viceprimarului. Art. 136 alin. (8) din Codul administrativ
reglementează obligativitatea autorităţilor deliberative de a dezbate proiectele de acte normative doar

dacă sunt însoţite de o serie de documente obligatoriu de redactat şi aprobat de instituţii juridice

specifice existente. Menţionez astfel, cu titlu de exemplu existenţa unor compartimente de resort la

nivelul aparatului de specialitate al primarului pentru redactarea rapoartelor [art. 136 alin. (8), lit. b)]
ori existenţa unor comisii de specialitate constituite la nivelul consiliului local nou constituit în cazul
emiterii avizelor cu caracter consultativ [art. 136 alin. (8), lit. c)]. La momentul de față, avizele
comisiilor de specialitate vor lipsi, având în vedere faptul că la momentul supunerii dezbaterii hotărârii
care are obiect alegerea viceprimarului nu există structurile care să poată formula şi prezenta în faţa
consiliului local aceste aviz.
- cu privire la majoritatea necesară adoptării hotărârii prin care este desemnat
viceprimarul, precizez că legiuitorul a instituit majoritate absolută pentru adoptarea acestui tip de
hotărâre prin art. 152 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, apreciem că
sunt aplicabile prevederile art. 139 alin. (1) care reglementează faptul că în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin consiliul local adoptă hotărâri cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

