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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea Viceprimarului Comunei Puiești, Județul Buzău 

 
 
Consiliul Local al comunei Puiești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară, 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Puiești, înregistrat la 
nr.171/2020; 
-raportul  secretarului general al comunei înregistrat la nr.172/2020; 
-Încheierea din data de 20.10.2020 pronunțată de Judecătoria Rm.Sărat în 
Dosar nr.3320/287/2020 și înregistrată la Primăria comunei Puiești la 
nr.7248/22.10.2020 
-procesul-verbal nr.7357/27.10.2020 încheiat cu ocazia ședinței privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Puiești; 
-Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.766/28.10.2020, înregistrat la 
Primăria comunei Puiești la nr.7400/28.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 
Puiești în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020. 
-faptul că supleanții ale căror mandate au fost validate prin încheierea 
Judecătoriei Rm.Sărat în Dosarul nr.3715/287/2020 au depus jurământul;  
-prevederile H.C.L. nr.16/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului  de 
organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma 
revizuită confom Codului Administrativ 
-dispozițiile art. Unic, alin.(7) din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri 
de asigurare a condițiilor de constituire și depunere a jurământului de către 
autoritățile administrației publice locale;  
-rezultatul votului secret exercitat de către consilierii locali din cadrul 
Consiliului Local al comunei Puiești 
- prevederile art.129, alin.(3), lit. ”b” art.152 alin. (2)-(3) ,art.240 din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 În temeiul art. 139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 HOTĂRĂŞTE : 
 
         Art.1 (1) Se alege , în funcţia de viceprimar al comunei Puiești, 
judeţul Buzău, domnul/doamna consilier local _____________. 
  (2) Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează 
statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui 
statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar 
prevăzute de cartea I ,Titlul IV din Legea nr.161/2003, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Puiești, celor nominalizați cu aducerea la 
îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului de legalitate. 
 
 
 
     Inițiator, 
      Primar,               Avizat, 
  Rodica Bârlă              Secretar general al comunei 
              Vali Voicu  
     
 
 
 
 
Nr.36 PUIEȘTI-BUZĂU ,19 noiembrie 2020 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  
din data de 26.11.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3) (majoritate absolută) din  
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de - voturi ”pentru” , -”abțineri”  
și -voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la 
ședință. 
 
 
 


