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HOTĂRÂRE 
privind alegerea viceprimarului comunei Blajel 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 noiembrie 2020,  

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 3 al Anexei la Dispozitia 
Primarului Comunei Blăjel nr. 148/13.11.2020, inregistrat sub nr. 4615/13.11.2020 prin care se solicita alegerea 
viceprimarului comunei, 

Dat fiind faptul ca la data de 28.10.2020 s-a desfasurat sedinta solemna de constituire a Consiliului Lo-
cal Blajel, fiind depus juramantul de catre 10 dintre cei 11 consilieri in functie, fiind indeplinite conditiile art. 
118 alin (1) si (2), aspect confirmat si prin Ordinul Prefectului nr. 521/29.10.2020 si la data de 19.11.2020 a fost 
depus juramantul de catre consilierul supleant, validat de catre Judecatoria Medias, 

Avand in vedere raportul inregistrat sub nr. 4640 din 17 noiembrie 2020 a secretarului general, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din 
data de 19.11.2020, prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de procesul verbal de consemnare a rezultatului votului secret exprimat de catre membri Con-
siliului Local incheiat la data de 19 noiembrie 2020  

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 148 alin (1) si art. 152 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ si ale alin (7) al articolului unic din OUG 190/2020,   
  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „a”, si alin (3) lit. „b” precum si ale art. 196 alin (1) lit. „a” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se consemneaza alegerea, ca viceprimar al comunei Blajel, pe durata mandatului Consiliului 
Local Blajel, a domnului consilier local FAGADAR IOAN, din partea Partidului National Liberal 

Art. 2. Domnul Fagadar Ioan, va exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului comunei Blajel; 
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 bene-

ficia de indemnizatia aferenta acestui statut fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de vicepri-
mar prevăzute de legislatia specifica; 

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. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil, persoanei desemnate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZA 
          Costin Nicolae               Secretar general 
                                                                    Ghiorghe Ioana 
Nr. 70/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 19 noiembrie 2020 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” si 1 “abtinere” (dna Roman Alina), din numărul total de 11 consilieri în 
funcţie 


