ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 65/2020
privind alegerea viceprimarului comunei Dănești, județul Harghita
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de
02 noiembrie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 154/2020, emisă de primarul
comunei Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- Încheierea nr. 1711/2020 a Judecătoriei Miercurea Ciuc privind validarea
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al
comunei Dănești, județul Harghita;
- Ordinului Prefectului nr. 405/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Dănești;
- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local
comunei Dănești;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dănești;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești;
- propunerea făcută de domnul primar Bőjte Csongor-Ernő;
În temeiul dispoziţiilor art.152, art. 139 alin. (1), alin.(6), alin. (7), alin. (8),
alin. (9) și 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al
comunei Dănești, județul Harghita, domnul consilier local Both Norbert László.
Art.2. Secretarul general al unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea
prezentei hotărâri.
Dănești, la 02 noiembrie 2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Both Ágoston












 ………………….…………….

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL 
Bogács Angyalka-Klára
………………….………………
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Nr.

din 27.10.2020

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Dănești, județul Harghita
Având în vedere:
- Încheierea nr. 1711/2020 a Judecătoriei Miercurea Ciuc privind validarea
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al
comunei Dănești, județul Harghita;
- Ordinului Prefectului nr. 405/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Dănești;
- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local
comunei Dănești;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dănești;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești;
- propunerea făcută de domnul primar Bőjte Csongor-Ernő;
În temeiul dispoziţiilor art.152, art. 139 alin. (1), alin.(6), alin. (7), alin. (8),
alin. (9) și 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al
comunei Dănești, județul Harghita, domnul consilier local Both Norbert László.
Art.2. Secretarul general al unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea
prezentei hotărâri.
Iniţiator – primar,
BOJTE CSONGOR-ERNO

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr........ din 27.10.2020

REFERAT DE APROBARE
Nr. .......... din 27.10.2020

a proiectului hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dănești, județul
Harghita

Domnilor consilieri,
Conform prevederilor art.152 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din
rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali.
Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
Avându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local
alegerea viceprimarului conform prevederilor legale.

PRIMAR
BOJTE CSONGOR-ERNO
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SECRETAR GENERAL COMUNĂ
RAPORT
Nr........... din 27.10.2020
de avizare a proiectului hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei
Dănești, județul Harghita

Conform prevederilor art.152 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din
rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali.
Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei în acest sens
constat că acesta este iniţiat cu respectarea prevederilor legale mai sus menţionate.
În consecinţă , avizez favorabil proiectul de hotărâre şi propun Consiliului
local să-l adopte în forma prezentată.

SECRETAR GENERAL COMUNĂ
BOGACS ANGYALKA-KLARA

