ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomița
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL IALOMIȚA;
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Sfântu Gheorghe, înregistrat sub nr. 5259 din
13.11.2020;
-raportul secretarului general al comunei înregistrat sub nr. 5260 din 13.11.2020;
-încheierea fără numar a Judecătoriei Urziceni privind validarea mandatelor consilierilor aleși
pentru Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe, Judetul Ialomița din data de 27.10.2020
- Ordinul Prefectului – Județului Ialomița nr. 628 din 03.11.2020 privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local Sfântu Gheorghe, rezultat în urma
alegerilor locale din 27.09.2020
Analizând:
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr.5201 din 13.11.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultură ,amenajarea teritoriului și urbanism, protectie
mediu și turism nr. 2 din 17.11.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru activități economic-financiare , juridica și de disciplină nr. 2
din 17.11.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru activități social culturale, culte , învățământ, sănătate,
familie, muncă și protecție socială, tineret și sport nr. 2 din 17.11.2020
În conformitate cu :
-prevederile art.152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,cu modificările si completările ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,,cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomița,
domnul consilier local JICU PAUL.
(2) Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul JICU PAUL îşi păstrează statutul
de consilier local.
Art.2 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor
şi persoanelor interesate.
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei,
Niță Tamara -Ionela

