ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA ULIEȘ

HOTĂRÂRE NR.35/2020
privind alegerea viceprimarului Comunei Ulieș, județul Harghita

Consiliul Local alcomuneiUlieș, întrunitînședințăextraordinară la datade .04.11.2020
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
•

Referatul de aprobare al Primarului comunei Ulieș, înregistrată la nr.203/S din 30.10.2020;

•

Proiectul de hotărâre nr. 206/S din 30.10.2020

•

Raportulde specialitate elaborat depersoana desemnată cu atribuții de secretar al comunei
Ulieș, înregistrat la nr. 209/S din 30.10.2020;

•

Încheierea Judecătoriei 2417/2020 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

•

Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 457/2020 privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a consiliului local al comunei Ulieș.

•

art. 20 alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionarea
Consiliului local al Comunei Ulieș revizuit prin HCL nr. 37/2019.
În conformitate cu prevederile

•

art. 139 alin. (7), alin. (8), alin. (9), alin. (10), art. 152 alin. (2), alin. (3), alin. (6), alin. (7),
alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de rezultatul votului secret privind alegerea viceprimarului.
În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit.

c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se alege domnul Derzsi Albert în funcția de viceprimar al Comunei Ulieș, județul
Harghita.
Art. 2. (1)Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi
revin acestuia.
(2) Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

Art. 3. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului
local.
Art. 4. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de
consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretaruluigeneral al Comunei Ulieș, în
termenul prevăzut de legedl-ui viceprimar Derzsi Albert,Primarului Comunei Ulieș și Instituţiei
Prefectului Judeţul Harghita.

Ulieș, la04octombrie 2020
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