
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL FOCURI

flotirffrea nr.54
( privind alegerea viceprimarului comunei Focuri,judeful Iaqi)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI, legal constituit, intrunit la

lucrdrile gedinlei ordinare din data de 23 noiembrie2020,
AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.4099 din 18.11.202A si Raportul

compartimentului de resort, inregistrat sub nr.4100 din 18'l l.2A?0;

- Tinand cont de incheierea civil[ nr.32115.10.2020 si nr.46112.11.2D20 pronuntate de

Judecatoria Harldu privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local

al comunei Focurijudetul Iaqi;
- Vdzdnd Ordinului Prefectului nr.3551202A privind constatarea ca legal constituit a

Consiliului Local al comunei Focurijudetul Iaqi;

- Hotararea Consiliului Local Focuri nr.33 din 3A.06.2A2A privind aprobarea actualizatii

Re-{ulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Focurijudetul lasi;

- Tinand coni de rezlltatul votului secret al maioritatii absolute a consilierilor in

functie,materializat prirrtr-un proces- verbal;
- avizul Comisiei .luridice qi de Disciplind, Amenajrea Teritoriului si Urbanism, din cadrul

consiliului local prin care avizeazd favoribil dezbaterea gi adoptarea proiectului de hotdrdre

privind propunerea de mai sus;
: Intemeiul prevederilor art.l}4, art.125, art.l26 |i art.lz7 alin.l - 2, din Ordonanla de

Urgenl6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Art.I. Se alegB ca viceprimar al comunei Focuri, judeful lagi, domnul consilier

local nAnnN MARIUS - CONSTANTIN CNP - fi4}5n220010 din partea Partidului social

Democrat.
Art.Z.I)omnul BABAN MARIUS - CONSTANTIN va exercita calitatea de inlocuitor

de drept al Primarului comunei Focuri, judeful Iaqi

Art.3. Atributiile viceprimarului vor tj stabilite de primar prin dispozitie.

ArtA Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier

local, fara a beneficia de indemnizatia afercnta acestui statut.

Aft.S. Prezenta hotarare poate ti atacata de catre cei intercsati la instanta de contencios

administrativ in conditiile Legii nr.55420A4, cu modificarile si completarile ulterioat'e.

Art.6. Prezenta la cunogtinp publicd gi se comunicd prin grija

secretarului general legal, Primarului comunei Focuri, InstituJia

Prefectului Judelul MARIUS - CONSTANTIN si se publicd pe site-ul

CoNTRASEMNEAZA, +-\
Secretar general, I 'i

Gridinaru Elena | |

Adoptati t3 votun pentru, voturi impotrivd,
* 

abtineri


