
 

H O T A R A R E 

privind alegerea viceprimarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova 

 

 

Avand in vedere: 

- prevederile art.148 si art.152 din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- OUG Nr. 190/2020 privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire si de 

depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale; 

-prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

comunei Barcanesti, judetul Prahova;  

-Incheierea nr. 2175 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in data de 12 noiembrie 2020, in 

Dosarul nr.22046/281/2020, privind validarea mandatului de consilier local al supleantului 

Gaspar Iulian  din partea Partidului Social Democrat; 

-Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.491 din 30.10.2020 prin care se constata 

indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Barcanesti, judetul 

Prahova; 

Vazand: 

-Procesul verbal cuprinzand rezultatul votului secret exercitat de consilieri pentru 

alegerea viceprimarului, de  unde  rezulta  ca  domnul   Vuță Viorel Marius a obtinut cel mai 

mare numar de voturi (9 voturi pentru);  

-referatul de aprobare nr. 22801/23.11.2020 al Primarului comunei Barcanesti prin care 

se propune alegerea viceprimarului comunei Barcanesti;   

-raportul de specialitate nr. 22806/23.11.2020 al secretarului general al comunei 

Barcanesti cu privire la alegerea viceprimarului comunei Barcanesti,;   

-avizul secretarului general al comunei Barcanesti, judetul Prahova; 

 In temeiul art. 139 alin.(3) lit.i) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art. 1 . Alege in functia de VICEPRIMAR al comunei Barcanesti, judetul Prahova, prin 

vot secret, pe domnul  Vuță Viorel Marius, consilier  local din partea Partidului Mișcarea 

Populară, cu un numar de 9(nouă) voturi pentru, pe intreaga durata a mandatului consiliului 

local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier 

local, inainte de expirarea  
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duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta 

formalitate. 

 Art. 2. Viceprimarul  este subordonat primarului și , în situațiile prevazute de lege, este  

înlocuitorul de drept al acestuia , situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi 

revin acestuia. 

Art.3. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier 

local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile 

incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de Legea nr.161/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

Art. 4. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile 

legii, persoanelor si autoritatilor interesate, prin grija  secretarului general al unitatii 

administrativ-teritoriale. 
 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
 Gheorghe - Daniel Apostol 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                Secretarul  general al comunei Barcanesti 

                     Nicoleta Savu  

 

 

 

 

Barcanesti,   26      noiembrie  2020. 

Nr.  48  
 

 

Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti 14 ;   Nr.voturi pentru 9   Nr. voturi impotriva     5;  Nr. 

voturi abtinere     0 . 

Sistem vot : secret 

                                                                 

 

 

 


