
                                                                                      ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE   

 
privind alegerea viceprimarului comunei Vânători-Neamț 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere Încheierea civilă nr. 233/2020 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 
-procesul-verbal nr. 4167 din 29.10.2020 încheiat cu ocazia ceremoniei de 

constituire a Consiliului local al comunei Vânători-Neamț, înregistrat la Instituția 
Prefectului –județul Neamț sub nr. 16719/2020; 

Văzând Ordinului Prefectului nr. 517 din 03.11.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

Conform Hotârârii Consiliului Local nr. _______ din data de 10 noiembrie 2020, 
privind constituirea Comisiei de validare ; 

-dispozițiile art. 129 alin. 3 lit. b) , art. 152 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub 
nr.4293 din 05.11.2020; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Vânători-Neamț, 
înregistrat sub nr.4293 din 05.11.2020; 

În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Vânători-Neamţ - domnul  
Vasile COŞOFREŢ. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei Vânători-Neamț instituțiilor și persoanelor interesate. 
Nr. __________ 
Din  __________                        
 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  ______________                                                   

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                   Secretar general al U.A.T, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
Total consilieri locali :    15                                      
   Prezenti :  
   Pentru:  
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                        



 

PROIECT                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE   

 
privind alegerea viceprimarului comunei Vânători-Neamț 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere Încheierea civilă nr. 233/2020 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 
-procesul-verbal nr. 4167 din 29.10.2020 încheiat cu ocazia ceremoniei de 

constituire a Consiliului local al comunei Vânători-Neamț, înregistrat la Instituția 
Prefectului –județul Neamț sub nr. 16719/2020; 

Văzând Ordinului Prefectului nr. 517 din 03.11.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

Conform Hotârârii Consiliului Local nr. _______ din data de 10 noiembrie 2020, 
privind constituirea Comisiei de validare ; 

-dispozițiile art. 129 alin. 3 lit. b) , art. 152 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub 
nr.4293 din 05.11.2020; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Vânători-Neamț, 
înregistrat sub nr.4293 din 05.11.2020; 

În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Vânători-Neamţ - domnul  
________________. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei Vânători-Neamț instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU  
                                                                                         Avizat pt. legalitate, 

                                                                                   Secretar general al U.A.T, 
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 



 
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 4293 din 05.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului  comunei Vânători-Neamț 

 

 Domnilor consilieri, 

 Conform prevederilor art.152 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare,  viceprimarul este ales, prin vot secret, cu 
majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau 
a consilierilor locali. 

          Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizează prin hotărâre a consiliului local. 

 Avându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local alegerea 
viceprimarului conform prevederilor legale. 

  

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 4293 din 05.11.2020 

                                                                                                                                                              Aprob, 
                                                                                                                                   Primar,                                                                                                                    
                                                                                                 jr. Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului  comunei Vânători-Neamț 

 

Conform prevederilor art.152 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate 
absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali. 
Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizează prin hotărâre a consiliului local. 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei în acest sens constat că 
acesta este iniţiat cu respectarea prevederilor legale mai sus menţionate. 
 În consecinţă,  propunem Consiliului local să-l adopte în forma prezentată. 
 

Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 
Alina-Iuliana FLOȘ 

 

 

 


