ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40
Din 16 noiembrie 2020
privind : alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :
4983 / 12.11.2020
Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 16.11.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4982/12.11.2020 al iniţiatorului proiectului de
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4984/ 12.11.2020 al compartimentului de
resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi;
Având în vedere Procesul verbal privind consemnarea rezultatului votului secret pentru
alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați;
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al
orașului Berești, județul Galați;
Având în vedere prevederile alin. (7) al art. unic din Ordonanța de Urgență nr. 190/2020
privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către
autorităţile administraţiei publice locale art. 129 alin. (2) lit. „a“ și alin. (3) lit. „b“, art. 152 alin. (2)
alin. (3) și alin. (6) 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 (1) Alegerea domnului SLIVNEANU VALENTIN, consilier local, în funcția de
viceprimar al Orașului Berești, județul Galați.
(2) Alegerea domnului SLIVNEANU VALENTIN în funcţia de viceprimar se face
pe durata mandatului Consiliului Local al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi .
(3) Atribuţiile viceprimarului se vor stabili prin dispoziţie a primarului .
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

ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORAȘUL BEREȘTI
PRIMAR

NR. 4982 /12.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind: alegerea viceprimarului Orașului Berești,
județul Galați

După desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie
2020, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de consilieri locali, s-au declanşat
procedurile legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Berești în noua reglementare statuată de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 456 din 23 octombrie 2020 s-a constatat legala
constituire a Consiliul Local, în urma validării mandatului şi a depunerii jurământului de către un număr de
9 consilieri locali. În ședința din 31 octombrie 2020 s-a finalizat procedura de validare pentru încă 3
consilieri locali, iar prin Încheierea civilă nr. 104 din 11 noiembrie 2020, a fost validat mandatul celui de-al
13-lea consilier, care poate depune jurământul la proxima ședință.
Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de
constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale, după
îndeplinirea cerinței prevăzute de alin. (7) al articolului unic, în sensul validării și depunerii jurământului de
către toți consilierii locali, se poate trece la alegerea viceprimarului.
Procedural, viceprimarul se alege prin vot secret, cu majoritate absolută, propunerile pentru
candidaţii la funcţia de viceprimar al Orașului Berești putând fi formulate în cadrul şedinţei în plen a
Consiliului Local pe ordinea de zi a căreia va figura înscris proiectul actului administrativ.
Propunerile pentru funcția de viceprimar se fac de către primar sau consilieri locali, sens în care
reiterez propunerea de desemnare ca viceprimar a domnului consilier local Slivneanu Valentin.
De precizat că, potrivit art. 152 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la deliberarea şi adoptarea hotărârii ce
privește alegerea viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de
viceprimar.

Având în vedere prevederile legale în vigoare și pentru buna funcționare a autorităților
administrației publice locale, propun Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi alegerea,
prin hotărâre, a viceprimarului Orașului Berești, județul Galați.

PRIMAR,
Bejan Mihai-Lucian

ROMANIA
JUDETUL GALATI
ORASUL BERESTI
SECRETAR GENERAL

Nr. 4984 din 12.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre 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 privind
alegerea viceprimarului Orașului Berești, județul Galați, apreciez propunerea ca temeinica si
oportuna.
Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune alegerea viceprimarului localității, urmare a
începerii unui nou mandat al Consiliu Local, legal constituit în urma ședinței privind ceremonia de
constituire ce a avut loc în data de 22 octombrie 2020. În urma validării de către instanță a tuturor
mandatelor de consilier local și depunerii jurământului de către aceștia, sunt îndeplinite și cerințele
prevăzute de alin. (7) al articolului unic din Ordonanța de Urgență nr. 190/2020 privind unele
măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile
administraţiei publice locale.
Proiectul de hotărâre este inițiat în conformitate cu următoarele prevederi:
- art. 148 alin. (1) din Codul Administrativ – OUG nr. 57/2019, potrivit căruia „Comunele,
oraşele şi municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar”
- art. 152 alin. (1)-(3) din Codul Administrativ – OUG nr. 57/2019, potrivit căruia
„(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează
prin hotărâre a consiliului local“.
Procedural, art. 12 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat
prin Hotărârea nr. 34/30.09.2019, prevede că, după înregistrarea candidaturilor, se completează
buletinele de vot, exercitarea votului făcându-se într-o cabină special amenajată prin una din
modalitățile prevăzute de regulament, respectiv:
- prin înscrierea cuvântului „DA“ în dreptul celui pe care dorește să îl voteze
- prin bararea numelui candidaților pe care nu dorește să îi aleagă, pe buletin rămânând
nebarat numele consilierului pe care dorește să îl aleagă votantul
- alte modalități, la alegerea consiliului.
Fata de cele sus arătate, în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (1), art. 152 alin. (1) –
(3) și ale art. 129 alin. (2) lit. „a“ și alin. (3) lit. „b“ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem discuţiei
şi aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti proiectul de hotărâre privind: alegerea
viceprimarului Orașului Berești, județul Galați.
SECRETAR GENERAL,
Donciu Ana Cristina

