
 

 

                                     ROMANIA 
                                JUDETUL ILFOV 

                                    CONSILIUL LOCAL  CORNETU 
 

       

 

PROIECT 

HOTARAREA NR. ___ din ______________ 

privind alegerea viceprimarului comunei Cornetu, judetul Ilfov 

Consiliul Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov,  intrunit in sedinta extraordinara , 
in data de 11.11.2020; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Cornetu  si Raportul 
compartimentului de resort, 

Tinand cont de Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Cornetu in dosarul 
nr.12256/1748/2020, privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul 
Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov; 

Văzând Ordinului Prefectului nr. 574 din 28.10.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Cornetu nr.72 din 
31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
local al comunei Cornetu; 

Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in 
functie,materializat printr-un proces- verbal; 

In conformitate cu  prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adopta urmatoarea: 

HOTARARE 

 

Art.1.  Se alege in functia de  viceprimar al comunei Cornetu, judetul Ilfov,  
domnul consilier local  ______________________ din partea Partidului ___________; 

Art. 2. (1) Domnul _______________ va exercita calitatea de înlocuitor de drept 
al Primarului comunei Cornetu. 



(2) Pe perioada exercitarii mandatului, viceprimarul comunei Cornetu isi pastreaza 
si statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. 

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

Art.4.. 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.5 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei in termenul legal, Primarului comunei Cornetu, Instituţiei 
Prefectului Judeţul Ilfov, Domnului ______________ si se publică pe site-ul entitatii. 

  

INITIATOR,       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 

Adrian-Eduard Stoica           Daniela Vasilescu  

  

  

 



 

 ROMANIA 

                                 JUDETUL ILFOV 

                                PRIMARIA COMUNEI CORNETU 

                                                   PRIMAR 

 

 

 

Nr. _________________ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

  

  

Conform dispozitiilor art.152 alin 2 si 3 din Codul administrativ,,viceprimarul este 
ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul membrilor consiliului local la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea votului se face pe baza de 
buletine de vot.....’’ 

Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot, iar alegerea viceprimarului 
se realizeaza prin hotarare a consiliului local. 

Supun plenului Consiliului local Cornetu proiectul de hotarare privind 
alegerea/desemnarea viceprimarului care exercita calitatea de inlocuitor de drept al 
primarului. 

  

  

PRIMAR 

Adrian-Eduard Stoica 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

                                     ROMANIA 
                                         JUDETUL ILFOV 

                                                                      COMUNA  CORNETU 

Sos.Alexandriei nr.140, judetul Ilfov 

Cod poştal: 077070 
Telefon: 021-4689220, Fax: 021-4689220, 4689020 

e-mail:  primaria@primariacornetu.ro 

 

 

 

Nr.________________________ 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

  

  

  

Avand in vedere prevederile  art.152 alin.2  din OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „ Viceprimarul este 
ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali”, propun supunerea spre aprobare a 
proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Cornetu. 

  

  

  

  

SECRETAR GENERAL COMUNA 

 

Daniela Vasilescu 

 


