
	

     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
 Nr. 40 / 09.11.2020 

 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind alegerea Viceprimarului comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău  

 
    Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău întrunit în sedinta de lucru extraordinară în 

data de 12.11.2020 ;   
    Având în vedere : 
    - referatul  de aprobare al Primarului comunei Poșta Câlnău înregistrat sub nr. 128 din 09.11.2020 în 

conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,a,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
     - raportul de avizare întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.129 din 09.11.2020 în 

conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,b,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
     Tinând cont de : 
     - Încheierea de validare pronuntată de Judecătoria Buzău în data de 28.10.2020, în dosarul 

nr.12425/200/2020, privind validarea, respectiv invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși 
pentru Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău ; 

     - Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.737/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii conditiilor 
legale de constituire a Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, rezultat  în urma 
alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

    Luând în considerare: 
     -   propunerile formulate în cadrul sedintei ;   
    - rezultatul votului secret cu buletine de vot organizat pentru alegerea viceprimarului Comunei Poșta 

Câlnău consemnat în procesul – verbal privind numărarea voturilor si consemnarea rezultatului votului 
secret cu buletine de vot cu nr. 130  din   12.11.2020; 

   În conformitate cu: 
 - prevederile art.5, lit. ,,cc” art.129, alin.(2), lit.,,a”, si alin.(3), lit.,,b”, coroborate cu cele ale art.139, 

alin.(6) si (7), ale art.148, alin.(1) si ale art.152, alin.(2), (3), (6), (7) si (8) din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

- prevederile art.1, alin.(5) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice nr.215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare ;  

 - prevederile art.1, alin.(1), art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al 
comunei Poșta Câlnău, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Poșta Câlnău nr.34 din 26.09.2019 ;  

   În temeiul art.133, alin.(2),lit.,,a” art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,,a” din Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art.1. (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se alege în funcția de Viceprimar al comunei 

Poșta Câlnău, cu plata indemnizatiei lunare prevăzute de lege, domnul __________________________  
consilier local declarant ales si validat pe Lista de candidati a Partidului ______________________, ca 
urmare a constituirii noului Consiliul Local Poșta Câlnău  în data de 23.10.2020.  



	

     (2) Domnul consilier local _________________, în calitate de viceprimar, este subordonat primarului 
și în situatiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercită, în numele 
primarului, atributiile ce îi revin acestuia. 

    (3) Viceprimarul ales conform alin.(1) intră în exercitiul de drept al mandatului său după comunicarea 
prezentei hotărâri.  

    Art.2. (1) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îsi păstrează statutul de consilier local, fără a 
benficia de indemnizatia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibitiătile specifice functiei de 
viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003, cu modificările si compleătrile ulterioare.  

      (2) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 
care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainate de expirarea 
duratei normale de 4 ani, încetează de drept si mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.  

    Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Poșta Câlnău 
si viceprimarul comunei  Poșta Câlnău  ales urmare a prevederilor art.1.  

    Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică Primarului comunei 
Poșta Câlnău, domnului consilier local ______________________, compartimentelor de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si Institutiei prefectului – judetul Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.   
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