ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind alegerea viceprimarului comunei Grindu
Nr.31 din 11.12.2020

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.152, alin.(2) și alin.(6) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile alin.(7) al articolului unic din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de
asigurare a condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către autoritățile administrației
publice locale;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.2556 din 11.12.2020 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.2557 din 11.12.2020 al compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei pentru activități economico financiare, agricultură,activități social culturale,
culte, juridică și de disciplină, nr.___din___________;
- avizul de legalitate nr.31 din 11.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit.” b “, art.139, alin.(1) și alin.(3),
lit.“ i “, art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Articol unic. Domnul consilier local STANCIU MARIN SORIN este ales în funcţia de
viceprimar al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Grindu

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.152, alin.(2) și alin.(6) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile alin.(7) al articolului unic din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de
asigurare a condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către autoritățile administrației
publice locale;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.2556 din 11.12.2020 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.2557 din 11.12.2020 al compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei pentru activități economico financiare, agricultură,activități social culturale,
culte, juridică și de disciplină, nr.12 din 14.12.2020;
- avizul de legalitate nr.31 din 11.12.2020 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit.” b “, art.139, alin.(1) și alin.(3),
lit.“ i “, art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Articol unic. Domnul consilier local STANCIU MARIN - SORIN este ales în funcţia de
viceprimar al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Nr.30.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 17.12.2020.
Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi……………………....11
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1) și alin.(3), lit.“ i “ din Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.31 din 14.12.2020.

AVIZ
cu privire la proiectul de hotărâre privind
alegerea viceprimarului comunei Grindu

Secretarul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa studiind proiectul de hotărâre cu privire la
alegerea viceprimarului comunei Grindu, constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege :
- prevederile art.152, alin.(2) și alin.(6) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile alin.(7) al art.unic din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a
condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale,
Sens in care avizez favorabil proiectul de hotărâre.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI GRINDU
ENE TUDORA

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.2556 din 11.12.2020.

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Grindu

În conformitate cu :
- prevederile art.152, alin.(2) și alin.(6) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile alin.(7) al art.unic din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a
condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale;
Propun alegerea viceprimarului comunei Grindu, pe dl consilier local Stanciu Marin Sorin din
partea Partidului Pro România.
În acest sens, supun dezbaterii Consiliului local proiectul de hotărâre privind alegerea
viceprimarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, în vederea analizării și adoptării unei hotărâri.

PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.2557 din 11.12.2020.

RAPORT
privind alegerea viceprimarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa

Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritatea absolută, din rândul
membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
Viceprimarul, este subordordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. De
asemenea, primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.
Alegerea viceprimarului se face după validarea tuturor mandatelor consilierilor locali și
depunerea jurământului, în condițiile legii, de către toți consilierii locali.
În cadrul Consiliului local Grindu, au fost validate toate mandatele consilierlilor locali și toți
au depus jurământul, în condițiile legii.
În conformitate cu :
- prevederile art.152, alin.(2) și alin.(6) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile alin.(7) al art.unic din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a
condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale,
Propun alegerea viceprimarului comunei Grindu, județul Ialomița.

SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI GRINDU
ENE TUDORA

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO FINANCIARE,
AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI SOCIAL CUTURALE, CULTE,
JURIDICĂ ȘI DE DISCIPILINĂ.
NR.24 din 26.11.2020.

AVIZ

Comisia alcătuită din : Anghel Mihai Ionuț – președinte, Alexandru Laurențiu Florin secretar,
Cristache Cătălina Daniela, Frunză Nicolaie, Țuțuianu Mariana – membri, s-a întâlnit în sedinţă
extraordinară de lucru pentru a discuta proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Grindu.
În urma analizei și a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul
verbal de sedinţă, au rezultat urmatoarele : proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate si
oportunitate.
Cu prilejul analizarii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de
modificare a continutului actului de autoritate.
Având în vedere rezultatul dezbaterii și a voturilor exprimate,
În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia pentru activităţi economico financiare, agricultură,
activități social cultural, juridică și de disciplină, adoptă avizul privind alegerea viceprimarului
comunei Grindu.

COMISIA :
- Anghel Mihai Ionuț _____________________
- Alexandru Laurențiu - Florin _____________
- Cristache Cătălina Daniela________________
- Frunză Nicolaie_________________________
- Țuțuianu Mariana_____________________

