
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BLEJESTI  

 

H O T Ă R Â R E 

Privind: alegerea viceprimarului comunei Blejesti , județul 

Teleorman 

 

 Consiliul local al comunei Blejesti , judetul Teleorman, întrunit în şedinţa 

extraordinara din data de 19 noiembrie 2020, avand în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr. 8292 /12.11.2020  

-  Raportul secretarului general al comunei, inregistrat sub nr. 8306/ 

13.11.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Blejesti. 

 

-  Încheierea civilă nr.1647 /15.10.2020 pronuntata de Judecatoria Videle 

privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi pentru  

Consiliul Local al comunei Blejesti, județ Teleorman; 

- Încheierea civilă nr. 1815 /04.11.2020 pronuntata de Judecatoria Videle 

privind validarea mandatului consilierului  local declarat ales  supleant 

pentru  Consiliul Local al comunei Blejesti, județ Teleorman; 

- Ordinul Prefectului nr.638/23.10.2020 privind constatarea indeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Blejesti 

din județul Teleorman 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.”a”; alin.(3) lit.”b” ; art.152 alin.(2) si 

alin.(3)  din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ; 

- proces-verbal de numărătoare a voturilor secrete exprimate de consilierii 

locali pentru alegerea viceprimarului  

 

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

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  adopta 

prezenta  
 

 H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Blejesti, judetul Teleorman,domnul 

consilier local SPINU VIOREL din partea Partidului Social Democrat  

Art. 2. Domnul SPINU VIOREL  va exercita calitatea de înlocuitor de drept al 

Primarului comunei Blejesti . 

Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie. 



Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de 

consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. 

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de 

contencios administrative in conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art. 6.   Prevederile prezentului proiect de  hotărâre vor fi comunicate celor în 

drept și aduse la cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei 

Blejesti, județul Teleorman.     

                

 

.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   

Serbana Constantin  

 

 

                                                          Contrasemnează, 

                                                                                    SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                         Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI 

Nr.43 din  19  Noiembre  2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi  19 .11..2020. 

CVORUM: 13 consilieri în funcție;     13  consilieri prezenți, din care: PENTRU    13    , ABȚINERI      ,  ÎMPOTRIVĂ  3  

 


