
ROMANIA
JT.IDETUL IALOMITA

(:ONS]I,I(1I. LO(-AI.
Ar, oRA$t tr.(il cAzANt;$'il

HorfnAnn
p rivind alegerea viceprimarului o raqulu i Clzinegti, j ude{ul lalom i{a

Consiliul Local al oraqului Cizineqti, intrunrt in gedin{a extraordinard din data de 27

NOIEMBRIE ?020,
Avind in vedere.
- referatul de aprobare "r.614 di" A], il .2020 alPrimarului orasului Cizdnesti;
- Ordinul Prefectului judelului Ialomila nr.603 din 31.10.2020 prin care Consiliul Local al

oragului Cizdneqti a fost legal constituit;
- incheierea Judecitoriei Slobozia pronunlat[ la data de22.10.2020 in dosarul nr.4481137212020

prin care au fost validate mandatele a l2 consilierilocali ai oraqului C[zinegti:
- incheierea Judecitoriei Slobozia pronunfati la data de 12.11 .2020 in dosarul nr.5582131212020

prin care a fost validat mandatul consilierulur local supleant;
- rezultatul votului secret al majorit[fir absolute a consilierilor locali in funclie;
Examindnd:
- raportul Compartimentului Juridic $i Resurse Umane n .dLl-ain 24. // .2020,
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, ap[rarea ordinii si linistii publce, disciplina,

minoritdli, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenfi economici gi alte organizalii nr

_.2020;
^- 

procesul verbal al Comisiei de numSrare a voturilor 5i de validare a rezultatului votului secret;

in conformitate cu prevederile art. 129 ahn.(2), lit.a) coroborat cu cele ale alin.(3), lit. b) siale
art.l52 din Ordonanta de urgent5 a Guvernuluinr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu modificdrile
gi comp]etdrile ulterioare;

in temeiul prevederilo r art. 196, alin. ( 1 ) lit. a) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernulu i nr .57 12A19

privind Codul administrativ, cu modificlrile gi completirile ulterioare,

HOTARi$TE:
Art.l. Se alege ca viceprimar al oragului Clzlnesti, domnul/doamna consilier local

din partea Partidului
Lrt.2. Viceprimarul ora$ului Clzinestr este subordonat primarului gi inlocuitorul de drept al

acestuia.
Art.3. Atribuliile viceprimarului orasului Cdzdnesti vor fr stabilite prin dispozilie emisa de

primar.
Art.4. Pe durata exercitirii mandatului, vicepnmarul isi pdstreazi statutul de consilier local,

lard a beneficia de indemni zalta aferenti acestui statut.

Art.S. Prezenta hotdr6re poate fi atacatd de cltre cei rnteresa{i la instanla de contencios

administrative in condiliile Legii nr.55412004, cu modificdrile si completirile ulterioare.
Art.6. Prezenta hotdrire va fi adusd la indeplinire de Primarul ora$ului C[zanesti, dl./dna

viceprimarul ora$ului Cizinegti 5i compartimentele implicate dtn cadrul aparatului

de specialitate, clrora le va fi comunicati de secretarul general al UAT, urmind a fi publicati pe

site-ul i\ \1 \1 I-rt r il :.r : :llcarll tlestil i r () sec[iunea ,,Monitorul Oficial Local".

din

INITLATOR,
PRINIAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al [J.A.T,

Oancea Georgeta



JT]DETUL IALOMITA
PRTMARTA oRASULUT cAzANu$rr
Nr. 6707 din 23.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind alegerea viceprimarului oraqului C5zInegti,

jude(ul Ialomila

Prin proiectul de hotdrdre se propune si se aleag[ viceprimarul oragului Clzine;ti
pentru rnandatul 2020-2024.

Codul adrninistrativ la art. 159 prevede urrnf,toarele cu privire la alegerea

viceprirnarului:

- Viceprimarul este subordonat prirnarului gi. in situaliile prev[zute de lege,

inlocuitorul de drept al acestuia. situa{ie in care erercitI" in numele prirnarului"

atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuliile sale

viceprimarului.
- Viceprirnarul este ales. prin vot secret. cu rnajoritate absoluta. din randul

mernbrilor consiliului local. la propunerea prirnarului sau a consilierilor locali.

- Exercitarea votului se face pe bazi de buletine de vot. Alegerea viceprimarului

se realizeazl prin hotlrare a corrsiliului local.

- Pe durata erercit[rii mandatului. viceprimarul iqi plstreazi statutul de consilier

local. fhra a beneficia de indemrizalia aferenti acestui statut. fiindu-i aplicabile

incornpatibilitAfle specifice funcfiei de viceprimar prevlzute de cartea l titlul IV
din Legea nr. 16112003. cu modificarile qi cornpletirile ulterioare

- Durata mandatului viceprimarului este egal[ cu du'ata rnandatului consiliului

local. in cazul in care mandatul consiliului local inceteazh sau inceteazd calitatea

de consilier local. inainte de expirarea duratei rrormale de 4 ani. inceteazb, de drept

gi rnandatul viceprimarului. fhr[ vreo alt[ fonnalitate.

Totodat[, pe durata mandatului, viceprirnarul au dreptul la o indemnizafre 1unar6.

stabilita pofiivit legii privind salarizarea personalului pl[tit din fonduri publice. Are dreptul.

de asemenea, la decontarea, in condiliile legii. a cheltuielilor legate de erercitarea

rnandatului. respectiv plata cheltuielilor de transport. cazare" indentnizafia de delegare sau

deplasare. dup[ caz. precum gi a altor cheltuieli prevf,zute de lege. altele decdt indemrrizalia

previzut[ 1a alin. ( I ).

Avdnd in vedere cele sus-men{ionate. consider cI proiectul de hotarAre indeplineEte

conditiile de oportunitate qi supun spre aprobare proiectul de hotarAre in fotma gi conlinutul

prezentat spre dezbatere.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI C AZ ANESTI
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RESURSE UMANE
Nr. 6719 din 24. 11.2020

RAP ORT

la proiectul de hotlrdre privind alegerea
viceprimarului ora;ului Cazanesti, jude{ul lalomi{a

In conformitate cu prevederile art. 159 din Codul administrativ,
viceprimarul este subordonat primarului si, in situa{iile prevdzute de

lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situalie in care exercita, in
numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul poate
delega o parte din atribuliile sale viceprimarului. Viceprimarul este
ales, prin vot secret, din rAndul consiliului local, la propunerea
primarului sau a consilierilor locali.

Exercitarea votului se face pe buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizeazdprin hotdr0re a consiliului local.

Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul i;i pdstreazd
statutul de consilier local, fbrd a beneficia de indemniza[ia aferenta
acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitalile specifice funcliei
de viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003,
cu modific[rile si completdrile ulterioare.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata
mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului
local inceteaz[ sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de
expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazd de drept si mandatul
viceprimarului lbrd vreo alta formalitate.

Pe durata mandatului , viceprimarul are dreptul la o indemniza[ie
lunara, stabilita potrivit legii privind salarizarea personalului platit din



fonduri publice. Are dreptul, de asemenea,la decontarea, in condiliile
legii a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata
cheltuielilor de transport, cazare, indemniza\ia de delegare sau
deplasare.

AvAnd in vedere precizdrile legislative enunfate anterior cu
privire la procedura de alegere a viceprimarului si drepturile acestuia,
supun aprobdrii plenului consiliului prezentul proiect de hotdr6re, in
forma si con{inutul prezentat.

CONSILIEYURIDIC,

A,nastaseWARBU


