ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.29 din 18.04.2018
privind alegerea viceprimarului comunei Dochia
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Văzând HCL. nr.25 din 11.04.2018 prin care se ia act de demisia D-lui Pascaru Vasile
din funcția de consilier local și viceprimar , analizând raportul de specialitate nr.2014 din
data de 18.04.2018 întocmit de secretarul comunei Dochia ,prin care se propune alegerea
viceprimarului.
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (3) și (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.
11 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
consiliilor locale,;
În temeiul art. 45 alin. (1) (5) , art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se alege în funcția de viceprimar al
..................................,

comunei Dochia domnul/doamna

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, secretarul
comunei Dochia şi Compartimentele resurse umane și contabilitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Dochia, Instituţiei
Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Dochia.

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin

Avizat,
Secretar, Pascaru Vasile
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Nr.2014 din 18.04.2018
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dochia
Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei
Dochia și art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar
municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul
membrilor acestuia
Întrucât dl. Pascaru Vasile viceprimar al comunei Dochia și-a depus demisia din funcția
de consilier local și viceprimar ,înregistrată cu nr. 1860/2018 și HCL nr 25 din 11.04.2018 prin
care se ia act de încetarea de drept a mandatului , propun consiliului local alegerea unui
viceprimar al comunei Dochia , prin vot secret , din rândul consilierilor locali ai comunei Dochia
Înaintez prezentul referat Consiliului local Dochia în vederea adoptării unei hotărâri în
acest sens.

Secretarul comunei Dochia
Pascaru Vasile
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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA
DIN DATA DE 20 aprilie 2018
Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11 consilieri, şedinţa fiind legal
constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotarâre privind aprobarea executiei bugetare la 30.03.2018 (11 voturi pentru din 11
consilieri prezenti);
2. Hotărâre privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia
(11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti);;
3 . Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dochia (6 voturi pentru alegerea
viceprimarului din 11 consilieri prezenti , prin vot secret);
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul
Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu.

Secretar comuna Dochia,
Pascaru Vasile

