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MUNICIPIUL BOTO~ANJ
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PROJECT DE HOTARARE
privind alegerea viceprimarilor municipiului Boto~ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând referatul de aprobare al Primarului municipiului Boto~ani, Inregistrat la nr. 4961

din 03.11.2020, prin care se propune alegerea viceprimarilor municipiului Boto~ani,

având In vedere raportul de specialitate a! Serviciului Juridic-contencios, inregistrat Ia nr.

4960 din 03.11.2020, precum ~i raportul de avizare a! comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local,

luând act de propunerile privind candidatii Ia functiile de viceprimar al municipiului

Boto~ani, precum ~i de rezultatul votului secret exercitat de membrii Consiliului Local,

in baza dispozi~iilor art. 152 alin. (1)-(4) ~i aim. (6)-(8) din Ordonanta de urgen~a a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

alineatului (7) a! articolului unic din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 190/2020 privind

unele mãsuri de asigurare a conditiilor de constituire ~i depunere a jurämântului de cätre

autoritatile administratiei publice locale, precum ~i a dispozitiilor art. 36 all (2)-(4) ~i aim. (6)-(8)

din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local al municipiului Boto~ani,

aprobat prin Hotärârea Consiliului Local al municipiului Boto~ani nr. 329 din 28 octombrie 2019,

cu modificärile ~i completärile ulterioare,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificärile ~i compietariie ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aleg In functiile de viceprimar ai municipiului Boto~ani, urmätorii consilieri:

- D1./D-na

- Dl./D-na



Art. 2. D1./D-na _____________ este desemnat/desemnatä viceprimarul care exercitä primul

calitatea de Inlocuitor de drept a! primarului.

Art. 3. In conformitate cu art. 52 aim. (7) din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificàrile ~i completärile ulterloare, viceprimarli aIe~i

potrivit art. 1 I~i pãstreazä statutul de consilier local, fàrä a beneficia de indemnizatia aferentä

acestui statut.

INITIATOR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Prima Secretar general,

Cosmin lonut ndrei Joan Apostu

Boto~ani,

Nr.



România
Judetul Boto~ani
Municipiul Boio~cani

CF: 3372882
Nr. 4961 OGG 03.11.2020
Serviciul Juridic Contencios, Registru Agricol

Aprobat,
Prim r,

Cosmin - Ion t Andrel

REFERAT DE APROBARE
la Prolectul de hotãrâre

privind alegerea viceprimarilor municipiului Boto~ani

In confonnitate Cu dispozi~iile art. 148 ~i ale art. 152 din OUG nr. 57/20 19 privind
Codul administrativ cu modificàrile ~i completarile ulterioare, precum ~i cu dispozi~iile
art. 35 ~i art. 36 din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului local al
Municipiului Boto~ani, aprobat prin HCL nr. 329/28.10.20 19, modificat prin HCL nr.
370/29.11.2019 ~i HCL nr. 73/19.03.2020, municipiul re~edinta de jude~ are câte doi
viceprimari ale~i In conditiile legii.

Potrivit alineatului 7 din articolul unic al OUG nr. 190/2020, privind uncle mãsuri
de asigurare a conditiilor de constituire ~i de depunere ajurãmântului de cätre autoritätile
administratiei publice locale, ,,alegerea vicepre~edin~ilor de consilii jude~ene, a
viceprimarilor, inclusiv cci ai sectoarelor municipiului Bucure~ti, se va face dupä
validarea tuturor mandatelor ~i depunerea jurãmântului, in condi~iile legii, de cãtre toti
consilierii jude~eni/IocaIi”.

In temeiul prevederilor legale prezentate, vä rugãm sã aproba~i supunerea spre
dezbatere in ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani din data de 05.11.2020,
a proiectului de hotãrâre prezentat.

~ef Serviciu Juridic-con cios, Registru agricol
Oana G~~~gescu

T: +4(0)231 502 200 IF: +4(0)231 531 595
W: www.primariabt.ro I E: primaria@primariabt.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hot~râre

privind alegerea viceprimarilor municipiului Boto~ani

Prin prevederile art. 148 ~i art. 152 din OUG nr. 57 2019 privind Codul
administrativ cu modificärile ~i completärile ulterioare, legiuitorul a stabilit cä
municipiul re~edintä de jude~ are câte doi viceprimari, care sunt a1e~i, prin vot secret, CU

majoritate absolutä, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau
a consilierilor beau.

De asemenea, s-a precizat cä In situatia In care se aleg doi viceprimari, consiliul
locale desemneazä, prin hotãrâre, care dintre cei doi viceprimari exercitä primul calitatea
de inlocuitor de drept al primarului.

Dispozi~ii similare au fost stabilite ~i prin art. 35 ~i art. 36 din Regulamentul de
organizare ~i funclionare a Consiliului local al Municipiului Boto~ani, aprobat prin HCL
nr. 329/28.10.2019, modificat prin HCL nr. 370/29.11.2019 ~i HCL nr. 73/19.03.2020,
municipiul re~edintä de jude~ are câte doi viceprimari aIe~i in conditiile legii.

Prin alineatul 7 din articolul urnc al OUG nr. 190/2020, privind unele mãsuri de
asigurare a conditiilor de constituire ~i de depunere a jurämântului de cätre autoritätile
administratiei publice locale, ,,alegerea vicepre~edin~ilor de consilii jude~ene, a
viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucure~ti, se va face dupã
validarea tuturor mandatelor ~i depunerea jurämântului, in condillile legii, de cätre toll
consil ierii judeteni/locali”.

Având in vedere faptul Ca sunt indeplinite prevederile legale incidente In materie,
propunem adoptarea proiectului de hotärâre in forma prezentatã.

$ef Serviciul Jun tic Contencios,
Oana Gina e~ rgescu

T: +4(0)231 502 200 IF: +4(0)231 531 595
W: www.primariabtro I E: primaria@primariabt.ro


