
Nr. 4737/04.11.2020 

PRIMAR 
ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Reci, 

Judetul Covasna 

Domnilor consilieri, 
Conform prevederilor art. 152 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, viceprimarul este ales, prin 
vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea 
viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local. 

A vandu-se in vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local alegerea 
viceprimarului conform prevederilor legale. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 



N r .4 738/04.11.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

PROJECT DE HOTARARE 
privind alegerea viceprimarului comunei Reci 

A vand in vedere Referatul de aprobare nr. 4 73 7 /04.11.2020 al primarului comunei Reci ~i 
Raportul de specialitate nr. 4739/04.11.2020 al secretarului general al comunei Reci; 

Tinand cont de: 
Ordinul Prefectului Judetului Covasna nr.267/26.10.2020 privind constatarea 

indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Reci ; 
Prevederile art. 152 alin.2 si alin. 3 coroborate cu prevederile art. 123 alin. 1 din OuG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 136 alin. l din OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 

HOTA.RA.~TE: 

Art. 1. - In urma stabilirii rezultatului votului secret, se declara ales v1cepnmar al 
comunei Reci, judetul Covasna, domnul consilier local _ _ ____ _ _ 

Art. 2. - Secretarul general al unitatii administrativ teritoriale va asigura comunicarea 
prezentei hotarari. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Jj._ 
Avlzat pentru legalltate 
Data .. 0.\1.-..ll: .. :? .. 9 .i .O 
Secreter geneml ~ munei 

N \L.:_ 



Nr. 4739/04.11.2020 

PRIMAR 
ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
a proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Reci 

Avand in vedere art. 139 alin. (1) ~i 196 alin. (3) lit. i din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 152 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, viceprimarul este ales, 
prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea 
viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local. 

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei in acest sens 
constat ca acesta este initiat cu respectarea prevederilor legale mai sus mentionate, 
in consecinta propun Consiliului local sa-1 adopte in forma prezentata. 

Secretarul general al comunei 
Nemeth Timea-Katalin 


