ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL DRAGOMIREȘTI

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Dragomirești, județul Neamț
Consiliul local Dragomirești, întrunit în ședință ordinară în ziua de 10.03.2021;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei nr. 1547 din 10.03.2021 și raportul
de specialitate nr. 1548 din 10.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Dragomirești;
Având în vedere:
- Încheierea Civilă nr. 4067/ 21.10.2020 a Judecătoriei Piatra-Neamț pronunțată în dosarul
nr. 8251/279/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali ai comunei
Dragomirești;
- Ordinului Prefectului județului Neamț nr. 528 din 03.11.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Dragomirești, județul Neamț;
- Prevederile art. 129 alin (3) lit. b) și art. 152 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de procesul verbal privind rezultatul votului secret al majorității absolute a
consilierilor locali în funcție și de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. D-l DĂSCĂLESCU IOAN consilier local în cadrul Consiliului Local
Dragomirești se numește în funcția de viceprimar al comunei Dragomirești, județul Neamț.
Art. 2. Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziție.
Art. 3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați potrivit prevederilor Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor persoanelor și autorităților interesate și
va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea acesteia la afișierul primăriei și pe pagina de
internet a primăriei la adresa www.dragomiresti.ro prin grija secretarului general al comunei
Dragomirești.
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