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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 45 / 10.08.2021  

privind alegerea viceprimarului   

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere: 

      -Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 

325/2075/10.08.2021;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 43 din 

09.08.2021, privind constatarea încetării mandatului și a calității de viceprimar al comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, a domnului Iorga Călin, ca urmare a demisiei și Proiectul de Hotărâre nr. 

45/10.08.2021, privind alegerea viceprimarului, inițiat de primarul Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

-Prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 30.06.2021 și prevederile din OUG nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

       -Procesul verbal al ședinței pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local şi investire a 

Primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu cu nr. 19782/22.10.2020;    

    - Încheierea de ședință a Judecătoriei Bolintin – Vale, din data de 03.11.2020, în Dosarul 

4197/192/2020;  

 -Ținând cont de prevederile, art.155, alin. (1), lit. “b”, alin.(3), lit. “b”, art. 152 alin. (1), alin. (2) 

și alin. (3) din O.UG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;   

 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după cum urmează:  

 

H O T Ă R Ă R E: 

 Art.1. – (1) Se alege domnul _______________________ în funcţia de viceprimar al comunei 

ROATA DE JOS , JUDETUL GIURGIU, din partea _________________________ .  

 

 Art.2. – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanei în cauză şi 

Instituţiei prefectului – judeţul Giurgiu şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei.  
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