ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului orașului Căzănești, județul Ialomița
Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27
NOIEMBRIE 2020,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6707 din 23.11.2020 al Primarului orașului Căzănești;
- Ordinul Prefectului județului Ialomița nr.603 din 31.10.2020 prin care Consiliul Local al
orașului Căzănești a fost legal constituit;
- încheierea Judecătoriei Slobozia pronunțată la data de 22.10.2020 în dosarul
nr.4481/312/2020 prin care au fost validate mandatele a 12 consilieri locali ai orașului Căzănești;
- încheierea Judecătoriei Slobozia pronunțată la data de 12.11.2020 în dosarul
nr.5582/312/2020 prin care a fost validat mandatul consilierului local supleant;
- rezultatul votului secret al majorității absolute a consilierilor locali în funcție;
Examinând:
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6719 din 24.11.2020;
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină,
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 6795 din
26.11.2020;
- procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor și de validare a rezultatului votului
secret;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.a) coroborat cu cele ale alin.(3), lit. b)
și ale art.152 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T A R Ă Ş T E:
Art.1. Se alege ca viceprimar al orașului Căzănești, doamna consilier local
ANDRONACHE RODICA VIORICA din partea Partidului Social Democrat.
Art. 2. Viceprimarul orașului Căzănești este subordonat primarului și înlocuitorul de drept
al acestuia.
Art.3. Atribuțiile viceprimarului orașului Căzănești vor fi stabilite prin dispoziție emisă
de primar.
Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios
administrative în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești, dna.
Andronache Rodica Viorica, viceprimarul orașului Căzănești și compartimentele implicate din
cadrul aparatului de specialitate, cărora le va fi comunicată de secretarul general al UAT, urmând
a fi publicată pe site-ul www.primariacazanestiil.ro, secțiunea „Monitorul Oficial Local”.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
DIMA AUREL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General al UAT,
OANCEA GEORGETA

Nr. 88
Adoptată la Căzănești
Astăzi, 04.12.2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, astfel:
7 voturi “pentru”, 6 voturi “contra”, 0 voturi ”abținere” și - nu au votat,,

