
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005, 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE NR.9 2021 

privind alegerea viceprimarului comunei Albestii de Arges 

                         Consiliul local al comunei Albestii de Arges, întrunit în şedinţă 

extraordinară, la data de 11.03.2021; 

     Avand in vedere: 

     - referatul de aprobare nr. 1625/ 05.03.2021, din partea domnilor consilieri locali: 

Cretu Dragos-Iulian, Oproiu Mihai-Robert, Pandelica Ion, Scarlat Andrei, Stanciulescu 

Marius-Leontin; 

     - raportul de specialitate nr.1684 / 09.03.2021, al secretarului general al  Comunei 

Albestii de Arges;  

      - Ordinului Prefectului nr. 487 din 28.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului Local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges; 

  Tinand seama de avizele favorabile al comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 ale 

Consiliului Local Albestii de Arges;  

   În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139, art.152 și art.196 alin.(1) 

lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se alege in functia de viceprimar al comunei Albestii de Arges, judetul 

Arges, domnul / doamna _____________________. 

Art.2.Domnul / doamna ________________ va exercita calitatea de înlocuitor de 

drept al Primarului comunei Albestii de Arges. 

Art.3.Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de catre primar prin dispozitie. 

Art.4.Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de 

consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut; 

 Art.5.Primarul comunei Albestii de Arges prin compartimentele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.6.Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al 

comunei, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul  comunei Albestii de Arges : 

albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Institutiei Prefectului judetului Arges. 

- Domnului / Doamnei ______________. 

 

Data: 09.03.2021 

Initiatori proiect,                                                                        Avizat,    

Consilieri locali,                                                                       Secretar General,                                                               

Crețu Dragoș-Iulian                                                                     Isfan Elena  

Oproiu Mihai-Robert 

Pandelică Ion 

Scarlat Andrei 

Stănciulescu Marius-Leontin 



 

 

 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 

117005Tel./Fax 0248 735005 

 

Nr.1684 / 09.03.2021 

Raport de specialitate 

 la Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 

Albestii de Arges 

 

 

Vazand continutul art.13 si art.22, alin.(3), lit.b) din Regulamentul de 

organizare si functionare al Consiliului local al comunei Albestii de Arges, 

aprobat prin HCL nr.1/2020, care precizeaza modalitatea de alegere a 

viceprimarului, din randul consilierilor locali, in conditiile art.152 alin.(2) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare’’; 

Avand in vedere dispozitiile legale prevazute in materia alegerii 

viceprimarului, supun dezbaterii plenului consiliului, prezentul proiect de 

hotarare. 

   

Intocmit, 

Secretar general, 

ISFAN ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 

117005, Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

 

BULETIN DE VOT 

pentru alegerea viceprimarului  
 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

Opţiunea 

DA / NU 

1.   

2.   

3.   

4.   

           

 

NOTA: Inregistrarea pe buletinul de vot se face in ordinea propunerilor facute. 

              Exprimarea votului se face prin inscrierea optiunii, DA / NU, in interiorul 

patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se voteaza. 

 

 Sunt nule buletinele de vot: 

- pe care se exprima mai mult de o optiune; 

- pe care nu s-a exprimat nicio optiune. 

 

Sedinta Consiliului local Albestii de Arges din data de 11.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


