
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROTECT—DE-HOT-A-RA'-RE-nr.--6-8-648 
Din 02 .11 . 2020 

I IVII1L1 ; 4.1CgCluit Viceprimarului municipiului Tecuci, judetul Galati. 

Initiator: Lucian - Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: 68648 /02 .11.2020; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara, in data 

de 10.11 .2020; 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 68649 / 02 .11.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartiment Juridic/Legalitatea documentelor 

inregistrat sub nr. 68650/02 .11.2020; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
- Incheierea din data de 19.10.2020 a Judecaoriei Tecuci pronuntata in dosar nr. 

4225/324/2020 privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru Consiliul Local al 
municipiului Tecuci; 

- Ordinul Prefectului nr. 483/26.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 
Consiliului Local al municipiului Tecuci; 

- prevederile art. 152, art. 153 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile i completarile ulterioare; 

- art. unic alin. 7 din O.U.G. nr. 190/2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor 
de constituire si de depunere a juramantului de care autoritatile publice locale; 

- prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019; 

In baza art.129 alin.2, lit "a" si alin.3, lit."b" , art.139 alin.1, aim. 640 si art. 196, alin.1,1it. 
a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art. 1 (1) Alegerea domnului 	 , consilier local, in functia de 
viceprimar al municipiului Tecuci, judetul Galati. 

(2)Alegerea domnului 	 , in functia de viceprimar se face 
pe durata mandatului Consiliului Local. 

(3) Atributiile viceprimarului se vor stabili prin Dispozitie a Primarului. 
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grij a Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 

U.A.T. Municipiului Tecuci. 

Initiator, 
Primar, 

Lucian - GrAgore Costin 

Avizat , 
S-ECRETAR Generala U.A.T., 

George - Lucian Borsan 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRI1VIAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 68649 din 02 .11 .2020 

Privind: alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, judetul Galati. 

Prin Ordinul Prefectului judetului Galati nr. 483/2020 a fost declarat ca legal constituit 
consiliul local incepand cu data de 23.10.2020. 

Potrivit art.129, aim. 2 lit "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ " in 
exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit, a), consiliul local: alege viceprimarul/viceprimarii, 
din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 
152 aim. (2)" coroborat cu art 152 din acela§i act normativ care prevede cä:" (1) Viceprimarul este 
subordonat primarului §i, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in 
care exercita, in numele primarului, atributiile ce Ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte 
din atributiile sale viceprimarului. (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate 
absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizeaza prin hotarfire a consiliului local... (6) La deliberarea §i adoptarea hotararilor care 
privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa §i voteaza consilierul 
local care candideala la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul In functie a carui 
schimbare se propune. (7) Pe durata exercitkii mandatului, viceprimarul Ii pastreaza statutul de 
consilier local, fard a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile 
incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003, cu modifickile §i completkile ulterioare. (8) Durata mandatului viceprimarului este 
egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza 
sau inceteaza calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza 
de drept §i mandatul viceprimarului, f'ard vreo alta formalitate." 

Fata de aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului local, prezentul 
project de hotkare. 

PRIMAR, 
Lucian - Grigore Costin 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Juridic/ Legalitatea documentelor 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 68650 din 02. 11. 2020 

Privind: alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, judetul Galati.  

Prin Ordinul Prefectului judetului Galati nr. 483/2020 a fost declarat ca legal constituit 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci incepand cu data de 23.10.2020. 

Potrivit art.129, aim. 2 lit "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare " In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit, a), 
consiliul local: alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali, in conditiile art. 152 aim. (2)" coroborat cu art 152 din acela§i 
act normativ care prevede ca:" (1) Viceprimarul este subordonat primarului i, in situatiile 
prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, 
atributiile ce Ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului. (2) 
Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului 
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. (3) Exercitarea votului se face pe bald 
de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local... 
(5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata, 
prin vot secret, cu majoritatea a cloud treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea 
temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie. 
Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului 
consiliului local. (6) La deliberarea §i adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau 
eliberarea din functie a viceprimarului participa §i voteaza consilierul local care candideazA 
la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. (7) Pe 
durata exercitarii mandatului, viceprimarul ii pastreaza statutul de consilier local, fa'ra a beneficia 
de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de 
viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile i completarile 
ulterioare. (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. 
In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, 
inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept i mandatul viceprimarului, card 
vreo alta formalitate." coroborat cu art. unic alin. 7 din O.U.G. nr. 190/2020 privind unele masuri 
de asigurare a conditiilor de constituire si de depunere a juramantului de catre autoritatile publice 
locale conform caruia " Alegerea vicepreFdintilor de consilii judetene, a viceprimarilor, inclusiv 
cei ai sectoarelor municipiului Bucurqti, se va face dupd validarea tuturor mandatelor 
depunerea juramantului, in conditiile legii, de catre toti consilierii judeteni/locali", fapt pentru care 
supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare privind alegerea 
Viceprimarului municipiului Tecuci, judetul Galati. 

Consilierjuridic, 
Mirela CApratu 


