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HOTĂRÂREA NR. 39 
Din 16 noiembrie 2020 

pentru : revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești nr. 34 din 31 octombrie 2020 
privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați 

 
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                  4878  / 06.11.2020 

 
Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de   16.11.2020; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.  4877/06.11.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr.  4879/ 06.11.2020 al compartimentului de 
resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al 
orașului Berești;  
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/ 
2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 139, alin. (1),  și art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență  nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare:  
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
 Art.1  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al orașului Berești nr. 34 din 31 octombrie 
2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați. 
 

Art.2 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, prin publicare pe site-ul  http://orasulberesti.ro 
și se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 
legalităţii .  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
PETREA AFTENE 

                                                                       
        Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                      DONCIU  ANA  CRISTINA 

 



 
   R O M A N I A                                                                                             NR.  4877  /06.11.2020 
JUDETUL GALATI               
ORAȘUL BEREȘTI  
     PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești  

nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Berești,  
județul Galați 

 
 
 

 
În ședința ordinară din 31 octombrie 2020, a fost ales viceprimarul Orașului Berești prin  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 34 din 31 octombrie 2020 în persoana domnului consilier Slivneanu Valentin. 
 
La adoptarea Hotărârii nu au fost cunoscute dispozițiile Ordonanței de  Urgență nr. 190 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 1007 din 30 octombrie 2020 prin care s-au stabilit măsuri de asigurare a condiţiilor de 
constituire şi de depunere a jurământului  de către autorităţile administraţiei publice locale, cu incidență și 
în procedura de alegere a viceprimarului.  

Astfel, potrivit alin. (7) al articolului unic din OUG nr. 190/2020, alegerea viceprimarului se va face 
după validarea tuturor mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi consilierii 
locali. Ori, în cazul Consiliului Local al orașului Berești au fost validate toate mandatele de consilieri, dar nu 
s-a depus jurământul de către toți consilierii locali validați.  

Având în vedere prevederile legale anterior menționate și pentru respectarea prevederilor 
legale în vigoare, propun Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Berești, 
județul Galați.  

 
 
 

PRIMAR, 
Bejan Mihai-Lucian 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
       ROMANIA 
 JUDETUL GALATI 
 ORASUL BERESTI 
SECRETAR GENERAL      Nr.  4879  din 06.11.2020 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești  

nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Berești,  
județul Galați 

 
 
 
             Procedând în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. « a » din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi constatând solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre pentru 
revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind  
alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați, apreciez propunerea ca temeinica si 
oportuna.   
 Astfel, prin Hotărârea a cărei revocare se propune, a fost ales viceprimarul Orașului Berești, 
la data de 31 octombrie 2020. Ori, la momentul adoptării hotărârii, erau deja în vigoare prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 190/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 1007 din 30 octombrie 2020 
prin care s-au stabilit măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului  
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu incidență și în procedura de alegere a 
viceprimarului.   
 Astfel, potrivit alin. (7) al articolului unic din OUG nr. 190/2020, alegerea viceprimarului se 
va face după validarea tuturor mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi 
consilierii locali.  
 Ori, în cazul Consiliului Local al orașului Berești au fost validate toate mandatele de 
consilieri, dar nu s-a depus jurământul de către toți consilierii locali validați.  
 Pentru respectarea prevederilor legale, prin proiectul de hotărâre se propune revocarea 
Hotărârii nr. 34 din 31 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului localității în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Codul Administrativ – OUG nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare.  
  
 
                
     SECRETAR GENERAL, 
       Donciu Ana Cristina 

 


