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HoTARAREA Nr. 1 5/1 9.03.2020
privind alegerea viceprimarului comunei Roscani

din data de
Consiliul Local al comunei Roscani intrunit in gedinta ordinari
19.03.2020;

si proiectul de
Analizand, referatul de aprobare al Primarului comunei Roscani
al secretarului
hotarare nr.74:26.02.2020,in calitate de iniliator, raportul de specialitate
specialitate a
general al comunei Roscani sub nr, 73126.02.2020 9i avizul comisiei de
Consiliului Local Roscani;
Avind in vedere:
privind incetarea de drept,
HotdrArea Consiliului Local Roscani nr.11119.03.2020
avAnd consecinla
prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Surugiu Mihai,
incetSrii de drept gi a mandatului de viceprimar al acesteia,
procesul-verbal din data de 19.03.2020 al Comisiei de validare, constituiti prin
H.C.L. nr. 1t22.06.2016, modificatd prin H.c.L. nr.36127.06.2019,
- propunerea/propunerile ficuti/ficute gi rezultatul votului pentru alegerea
Comisiei de
viceprimarului - consemnat in procesul-verbal din data de 19.03'2020 al
validare,
- prevederile art. '152 din O.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ;
privind normele de tehnicd
linAnd seama de prevederile Legii nr.24t2OO0
legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), ale art.
139atin.(1)9i atin.6-10coroboratecuale arl.152alin.(2) 9i (3)9i art. 196alin.(1)lit'a)

din O.U.G . nr.57t2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al comunei Roscani, adoptd prezenta

HOTANANE:
Art.1 Se alege in funclia de viceprimar al comunei Roscani domnul HUTU

VASILE, din partea Partidului National Liberal (PNL)'

Art.2 Domnul consilier HUTU VASILE a fost ales/aleasd cu votul secret

majoritdlii absolute a consilierilor, respectiv 7 voturi pentru din 10 voturi exprimate'

al

Art.3 prezenta hotirire se comunicS, prin intermediul Secretarului general

al

comunei, Tn termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Roscani, lnstitutiei Prefectului
Jude[ului lasi , viceprimarului ales si se va afisa la sediul uat-ului'

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,

Consilier: Mihai
(semnitura)

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar Gen eral, l\ieriu lracramioara
(semnitura)

