ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 21733/23.10.2020

Proiect
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni

Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 21732/23.10.2020;

În temeiul prevederilor art. 148 si art. 152-153 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 139, alin. 1 şi
art. 196, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic – Se alege în funcţia de viceprimar al municipiului Fălticeni, d-l/d-na
consilier local _______________________.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 21732/23.10.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni
Potrivit dispoziţiilor art. 148 şi 152 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificări şi completări, municipiile au un viceprimar ales prin vot
secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea
primarului sau a consilierilor locali.
Având în vedere că potrivit Ordinului Prefectului nr. 650/19.10.2020 consiliul local a
fost legal constituit în cadrul şedinţei din data de 21.10.2020, se impune alegerea
viceprimarului.
Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce
îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se stabileşte o
indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) si anexa IX – litera C)
din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificări şi completări.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare consiliului local
proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni.

PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Nr. 21734/23.10.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni

Cadrul legal privind alegerea viceprimarului este oferit de prevederile art. 152 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări potrivit cărora
viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali . La adoptarea hotărârii
de alegere a viceprimarului participă şi votează şi consilierul local care candidează pentru
această funcţie.
Prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 299/14.07.2020 pentru municipiul
Fălticeni s-a stabilit un număr de 19 consilieri locali. Un număr de 18 consilieri locali
declarați aleși au fost validați de către Judecătoria Fălticeni și au depus jurământul în
cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local, iar un consilier local
declarat ales a fost validat de către Judecătoria Fălticeni ulterior.
Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce
îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se stabileşte o
indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) si anexa IX – litera C)
din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificări şi completări.
Viceprimarului i se aplică incompatibilităţile prevăzute de art. 87 din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificari si completări

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI,
Jr. Mihaela Busuioc

