ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
CONSILIUL LOCAL
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea ordinii în care viceprimarii
Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de înlocuitor de drept
al Primarului Municipiului Târgovişte
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară,
astăzi, 09.11. 2020, având în vedere:
▪ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dâmbovița privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38666/05.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38667/05.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. ______ privind alegerea dlui./dnei.______ în funcţia
de viceprimar al Municipiului Târgovişte;
▪ Prevederile H.C.L. nr. _______ privind alegerea dlui./dnei.______ în
funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;
▪ Procesul verbal încheiat în urma numărării voturilor privind stabilirea
ordinii în care viceprimarii Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de
înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgovişte;
▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 152 alin. (4) şi art.
163 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare;
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În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se desemnează ca primul înlocuitor de drept al Primarului
Municipiului Târgovişte _________ - viceprimar al Municipiului Târgovişte.
Art. 2. În situaţia în care ______ - viceprimar al Municipiului Târgovişte, în
calitate de primul înlocuitor de drept, nu poate îndeplini atribuţiile aferente
funcţiei de Primar al Municipiului Târgovişte, acestea vor fi exercitate de
________ - viceprimar al Municipiului Târgovişte.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, viceprimar __________, viceprimar __________ și
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Nr. 38666/05.11.2020

APROBAT ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel-Cristian Stan

REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea ordinii în care viceprimarii Municipiului
Târgoviște vor exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului
Municipiului Târgoviște
În conformitate cu dispozițiile art. 163 alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, în caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din
funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a
mandatului, atribuţiile primarului sunt exercitate de drept de viceprimar sau,
după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condițiile
art. 152 alin. (4), cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare
funcției.
Analizând prevederile Codului Administrativ și cele ale
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, se supune
spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii în care
viceprimarii Municipiului Târgoviște vor exercita calitatea de înlocuitor de
drept al Primarului Municipiului Târgoviște.
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Silvia-Elena Stanca
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Nr. 38667/05.11.2020
APROBAT ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea ordinii în care viceprimarii Municipiului Târgoviște vor
exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgoviște
În conformitate cu dispozițiile art. 163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în caz de
vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi
în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile primarului sunt
exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari,
desemnat de consiliul local în condițiile art. 152 alin. (4), cu respectarea
drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției.
Potrivit prevederilor art. 152 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 11 din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului
Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 152/30.06.2020, în situația în care în structura
primăriei unității administrative-teritoriale își desfășoară activitatea doi
viceprimari, consiliul local să desemneze prin hotărâre, care dintre cei doi
viceprimari să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
Având în vedere aceste considerente, înaintăm plenului Consiliului Local
Municipal Târgoviște, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind
stabilirea ordinii în care viceprimarii Municipiului Târgoviște vor exercita
calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgoviște.

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
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