ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind alegerea Viceprimarului Comunei Pietroasele, judeţul Buzău
Consiliul Local al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinara;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzau, inregistrat la nr.
4068/04.11.2020 ;
- Raportul compartimentului de specialitate cu nr.4067/04.11.2020 ;
- Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 787 din 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului local Pietroasele în urma alegerilor locale din
27.09.2020;
- Încheierea de validare pronuntată de Judecătoria Buzau în data de 21 octombrie 2020, în dosarul
nr. 12405/200/2020, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru
Consiliul local al comunei Pietroasele;
dispozițiile art. 129 alin. (3) lit. b), art. 148 alin. (1) și ale art. 152 alin. (2), alin. (3) și alin. (7),
precum și ale art. 153 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare.
- rezultatul votului secret exercitat de către consilierii locali;
- raportul de avizare al comisiei pe domenii;
În temeiul prevederilor art. 196, ali.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul
administrativ, modificat si completat,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). Se alege în funcţia de viceprimar al Comunei Pietroasele, judeţul Buzău, domnul
consilier local BANICA IONEL.
(2). Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul BANICA IONEL îşi păstrează
statutul de consilier local.
Art.2. Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului Judetul
Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul oficial al comunei,
la adresa www.primariapietroasele.ro prezenta dispozitie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Balaceanu Liliana Daniela
CONTRASEMNEZA
SECRETAR GENERAL,

Matache Aurelia
Nr. 47/05.11.2020

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
extraordinara din data de 05.11.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu un nr.de 7 voturi pentru, - abtineri, 6 voturi impotriva, din
numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

