ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarului comunei Balaciu, mandatul 2020-2024
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă de indată, astăzi 03.12.2020.

Având în vedere:
-

propunerile făcute de grupurile de consilieri
rezultatului votului secret exprimat de consilierii locali, din care rezultă că d-nul Simion Mirel Dănuţ a
obţinut un număr de 5 voturi <pentru>, fiind ales viceprimar.

Examinând :
-

avizul nr.4913 din 25.11.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr.4912 din 25.11.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr.4914 din 25.11.2020 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.4960 din 27.11.2020

În temeiul prevederilor art.152 alin.(2-3) şi alin.(7-8) , ale art.196 alin.(1) lit.a) şi art.240 alin.(1)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Domnul consilier local SIMION MIREL DĂNUŢ , se alege în funcţia de viceprimar al
comunei Balaciu.
Art.2 – (1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.
(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul comunei Balaciu îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizatia aferentă acestui statut şi îi sunt aplicabile incompatibilităţile
specifice funcţiei de viceprimar.
Art.3 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale: viceprimarului şi primarului comunei, Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de îndată din data de
03.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 5 voturi pentru , 4 voturi împotrivă, 0 abţineri din numărul total de 9
consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Nr.33
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 03.12.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

