
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.23/2020.-
privind alegerea viceprimarului comunei Căpleni

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _____2020.-

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 23/05.11.2020  al primarului comunei Căpleni
- raportul de specialitate a secretarului general al comunei Căpleni nr. 71/ din 05.11.2020
- avizul comisiei pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină,
- Încheierea civilă nr. 1402/19.10.2020 a Judecătoriei Carei, privind validarea mandatelor consilierilor 
locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Căpleni,
- Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 308/23.10.2020, privind îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al comunei Căpleni;
- Încheierea civilă pronunțată de Judecătoria Carei în Dosarul nr.3427/218/2020 privind validarea 
mandatelor de consilieri locali supleanți pentru Consiliul Local al comunei Căpleni,
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Căpleni, aprobat prin 
Hotărârea nr. 4/20.02.2020,

Ținând cont de rezultatul votului secret al majorității absolute a consilierilor în funcție, 
materializat printr-un proces- verbal.

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”a”, alin. (3) litera b) și ale  art.139 alin.(3) 
lit.”i” ,art.152 alin. (2),  art.196 alin.(1) ”a”  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se alege viceprimar al comunei CĂPLENI dl/dna_____________________ consilier local din 
partea ______________________. 

Art.2.- Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziție.
Art.3.-Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a 

beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în

condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către: 
 Primarul comunei CĂPLENI,
 Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,
 dlui/dnei __________________________,
 se publică pe site-ul entitatii.  

       

Căpleni,  5 noiembrie 2020-

Iniţiator Avizat
   Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika

             Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.23/05.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre Nr.23/2020

privind alegerea viceprimarului

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de 
Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.
(1) lit.c) și alin.(3) și art.30 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările uletrioare, 
reprezentând instrumentul de prezentare și motivarea a proiectului Hotărârii Consiliului local privind 
alegerea viceprimarului

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie alegerea viceprimarului ” din 
randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali”

             În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare alegerea viceprimarului comunei Căpleni.

     Megyeri Tamás-Róbert
               Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.71/05.11.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre Nr.23/2020

privind alegerea viceprimarului

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 23/05.11.2020  al primarului comunei Căpleni
- Încheierea civilă nr. 1402/19.10.2020 a Judecătoriei Carei, privind validarea mandatelor consilierilor 
locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Căpleni,
- Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 308/23.10.2020, privind îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al comunei Căpleni;
- Încheierea civilă pronunțată de Judecătoria Carei în Dosarul nr.3427/218/2020 privind validarea 
mandatelor de consilieri locali supleanți pentru Consiliul Local al comunei Căpleni,
-  Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  Consiliului  local  al  comunei  Căpleni,  aprobat  prin
Hotărârea nr. 4/20.02.2020,

Văzând:
” Articolul 129 Atributiile consiliului local- 
   (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, 
cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice 
locale sau centrale.
   (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
   a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si 
functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale 
societatilor si regiilor autonome de interes local;   
    (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
   b) alege viceprimarul/viceprimarii, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali, in conditiile art. 152 alin. (2);”

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului
comunei Căpleni.

           Secretar
      Csizmar Erika
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