
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  
CONSILIUL LOCAL 

 
   

  H O T Ă R Â R E  
privind alegerea domnului consilier local  CALARA ALEXANDRU  

 în funcţia de Viceprimar  al comunei Gioseni, județul  Bacãu 
 
 

Consiliul local al comunei Gioseni , județul Bacău întrunit în ședință extraordinară în 
data de  09.11.2020; 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. CL/404  din 05.11.2020,  întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre; 
-  Raportul de specialitate nr.CL/ 403 din 05.11.2020, al secretarul general a comunei ; 

 - prevederile art.148 si art. 152 alin. (1) - (3) și alin. (6)-(8), art.153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatului (7) al articolului unic din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către 
autoritățile administrației publice locale, art. 87-92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările si completările ulterioare; 
  - dispozițiile art. 20 alin. (1)-(3) și alin. (5)-(7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local a 
comunei Gioseni , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gioseni nr. 74 / 2019; 
 - Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 407 / 29.10.2020 privind  constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a consiliului local al comunei Gioseni; 
 -avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/406/407/408   din  09.11.2020; 

Luând act de : 
- propunerile privind candidații la funcția de viceprimar al comunei Gioseni ; 
- rezultatul votului secret exercitat de membrii Consiliului Local al comunei Gioseni ; 

 În temeiul art. 129 alin. 2) lit. a) coroborat cu alin. 3) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin.(6) – (10) ,  
art. 152 alin. (2), art. 196 alin. 1) lit. a),  art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind  
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

  
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se alege în funcţia de  viceprimar al comunei Gioseni , județul  Bacău, domnul consilier local 

CALARA ALEXANDRU . 
 Art.2. Pe durata exercitării  mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fiindu-i 

aplicabile incompatibilităţile specifice prevăzute de art.87 – 92 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită 
potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) si  anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a Primarului comunei Gioseni . 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 
administrative,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare; 

Art.6. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului comunei, 
persoanei nominalizate la art.1 şi va fi adusă la cunostinţă publică, în condițiile legii. 

 
Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Bașcândură Marinică  Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
 Secretar general  comună,     
 Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 

NR. 49 
din  9 noiembrie  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu   7 voturi ,, pentru ”  și  6 voturi ”împotrivă ” din  13  consilieri prezenți. 
Red.SC/3ex. 


