
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Priveste:   alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria. 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în 

ședință ordinară, avand in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 24166/22.10.2020 al Primarului municipiului 

Alexandria; 

 -raportul de specialitate nr. 24167/22.10.2020 al Biroului Cancelarie, 

Sisteme de Management; 

-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 

local al municipiului Alexandria; 

-prevederile art. 129, alin 3, lit. (b) și art. 152, alin. 2 și alin. 3 și art. 148, 

alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; 

 În temeiul prevederilor art.196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al României, 

 

H O T Ă R ĂȘ T E : 

 

 Art.1.- Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Alexandria d-na. 

consilier Ene Ionela, începând cu 28octombrie 2020; 

Art. 2. - Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Alexandria  dl. 

consilier Augustin Ioan, începând cu 28octombrie 2020; 

 Art. 3.-  Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta 

hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru 

verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 

persoanelornominalizateși compartimentului resurse 

umanepentrucunoaștereșipunereînaplicare. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA: 

                             Consilier,                        SECRETAR GENERAL, 

                  Augustin Ioan       Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

Alexandria, 

Nr.3  din 28octombrie 2020 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

               PRIMAR 

Nr.24166 din 22.10.2020 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Privește:alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria. 
 

 

 

În data 12.10.2020 a avut loc ședința de constituire a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, urmare a alegerilor locale din data 27.09.2020. 

La art. 129, alin. 3, lit. (b) dinCoduladministrativ al României se prevede: 

“(3)  Înexercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

  b) alegeviceprimarul/viceprimarii, din rândulconsilierilorlocali, la 

propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali, încondiţiile art. 152 alin. (2);”  

 Ținândcontcămunicipiul Alexandria estemunicipiureședință de județ, 

estenevoie de alegerea a 2 viceprimari. 

 Înconformitate cu art.136 alin (1) propunelaborarea de 

catreBiroulCancelarie, Sisteme de Management a unuiproiect de hotarare cu 

privire la alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

Nr.24167din 22.10.2020 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privește:alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria 
 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 24166/22.10.2020, primarului municipiului 

Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărăre cu privire la alegerea 

viceprimarilor municipiului Alexandria. 

La art. 129, alin. 3, lit. (b) dinCoduladministrativ al României se prevede: 

“(3)  Înexercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

  b) alegeviceprimarul/viceprimarii, din rândulconsilierilorlocali, la 

propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali, încondiţiile art. 152 alin. (2);”  

La art. 152, alin.2 șialin. 3 din Coduladministrativ al României se prevede: 

 “Rolul, numireaşieliberarea din funcţie a viceprimarului: 

 (2)  Viceprimaruleste ales, prinvot secret, cu majoritateabsolută, din 

rândulmembrilorconsiliului local, la propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali. 

 (3)  Exercitareavotului se face pebază de buletine de vot. Alegereaviceprimarului 

se realizeazăprinhotărâre a consiliului local.” 

 Ținândcontcămunicipiul Alexandria estemunicipiureședință de județ, 

estenevoie de alegerea a 2 viceprimari. 

Propunerea privind alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria 

consider că este legală, necesară și oportună, drept pentru care am întocmit un 

proiect de hotărâre în acest sens, proiect de hotărâre care cu întreaga documentație 

va fi supus spre analizăși aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 
 

 

ȘEF BIROU, 

Plosceanu Cristian 
 


