COMUNA
ROMÂNIA TOMEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14684 DIN 27.10.2020
[cu privire la : “alegerea viceprimarului comunei Tomești, județul Iași”]
Consiliul Local al comunei Tomeşti, judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-referatul de specialitate cu nr. 14683 din 27.10.2020 al secretarului general al comunei
Tomesti, județul Iași, Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului Local al comunei Tomesti
aprobarea : „alegerii viceprimarului comunei Tomești, județul Iași”, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 136 alin. (8) lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
-proiectul de hotărâre cu nr. 14684 din 27.10.2020 întocmit de primarul comunei Tomești,
județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la alegerea viceprimarului comunei Tomești, județul
Iași;
Dând citire : Ordinului Prefectului Județului Iași nr. 337/26.10.2020, privind îndeplinirea
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Ținând cont de:
- propunerea formulată de primarul comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, pentru
ocuparea funcției de viceprimar al comunei Tomești, de către domnul consilier Bîrleanu Pavel;
În conformitate cu prevederile art.152 alin. (2), art.129 alin.(2) lit.(a) și alin.(3) lit.(b),
precum şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modififcările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modififcările și completările ulterioare, şi din considerentele prezentate,

HOTĂRĂŞTE
ART. 01. (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, propun în funcţia de viceprimar al
comunei Tomești, județul Iași, pe domnul consilier Bîrleanu Pavel, domiciliat în Sat Tomeşti,
Comuna Tomesti, Judeţul Iaşi.
(2)Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de
drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.
(3) Durata mandatul viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.
(4)În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local,
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără
vreo altă formalitate.
(5)Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la
propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.
(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice
funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și
completările ulterioare.

(7) Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit
legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(8) Viceprimarul are dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizație de delegare
sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația
prevăzută la alin. 7.
ART.02. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios
administrativ în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
ART.03.Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului, Viceprimarului, secretarului
general al comunei, personalului cu atribuții de contabilitate și resurse umane, pentru luarea la
cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituției Prefectului Judeţului Iaşi - Serviciului controlul
legalităţii actelor administrative, în vederea verificării legalităţii acesteia ; consilierilor locașl, altor
instituții sau autorități publice implicate, persoane fizice sau persoane juridice interesate, toate prin
grija secretarului general al comunei Tomești.

Adoptată azi: 30.10.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

