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HOTĂRÂREA 
Nr.  10  din 26 februarie 2021 

 
privind alegerea viceprimarului comunei DĂMIENEȘTI 

 
                  Consiliul Local al comunei Dămienești, întrunit în sedință  ordinară în data de 
26 februarie 2021 
 
Având în vedere : 
 Referatul  de aprobare nr. 4149 din 08 decembrie 2020 al primarului comunei 

Dămienești, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 
 Raportul de specialitate al secretarului general, d-na Verde Matilda, înregistrat cu  nr. 

4148 din 08.12.2020; 
Ținând cont de: 
 Încheierea pronunțată de Judecatoria Bacău din data de 19.10.2020  în dosarul nr. 

11745/180/2020 privind  validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru 
Consiliul Local al comunei Dămienești, județul Bacău 

 încheierea pronunțată de Judecatoria Bacău din data de 06.11.2020   în dosarul nr. 
12958/180/2020 privind validarea mandatului consilierului local UNGUREANU 
ANIȘOARA, aflată pe lista supleanților Partidului Social Democrat și validarea 
mandatului consilierului local PERCĂ VASILE, aflat pe lista supleanților Partidului 
Național Liberal.  

       Văzând Ordinul nr. 422 din data de 29.10.2020 emis de Instituția Prefectului-județul 
Bacău prin care s-au constatat îndeplinite  condițiile legale de constituire a Consiliului Local 
Dămienești, județul Bacău. 
       Urmare a rezultatului votului secret al majorității absolute a consilierilor în 
funcție. 
               Constatând existența  avizului de legalitate al secretarului de comună, în 
conformitate cu prevederile art. 243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.            
                 În temeiul prevederilor art. 152 alin.(2), art. 129 alin.(2) lit a),  alin (3) lit.b) și art. 
196 alin.(1), lit.a)dinj Codul administrativ adoptat prin  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 cu modificările si completarile ulterioare; 
 

 



 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 
Art.1.  Se alege ca viceprimar al comunei Dămienești, județul Bacău, domnul consilier 
local CIOBANU Puiu, din partea Partidului Social Democrat. 
Art.2. Domnul CIOBANU Puiu va exercita  calitatea de înlocuitor de drept a Primarului 
comunie Dămienești, județul Bacău 
Art.3. Atibuțiile viceprimarului vor fi stabilite de  primar, prin dispoziție. 
Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, 
fără a beneficia de  indemnizația  aferentă acestui statut. 
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de catre cei interesați în instanța de contencios 
administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completarile ulterioare. 
Art.6. (1) Prin grija secretarului comunei Dămienești, prevederile prezentei hotărîri vor 
aduse la cunoștință, în termenul prevăzut de lege: 

 Intituției Prefectului –județul Bacau 
 Primarului comunei Dămienești 
 d-lui CIOBANU Puiu 

              (2) Prevederile prezentei     hotărîri vor putea fi consultate si pe site-ul institutiei la 
adresa: primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII 
DELIBERATIVE 
Art.7.  (1) Prezenta hotărăre a fost adoptată cu votul majorității absolute  în conditiile art. 5 
lit.cc), coroborat cu   prevederile art.139 alin.(1), cu un număr de 6 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă , 0 abțineri. 
             (2) Au fost prezenți un număr de  11 consilieri, din totalul de 11 mandate. 
  

 

 

Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier local, 
 
CIOBANU Puiu 

CONTRASEMNEAZĂ de LEGALITATE 
Secretar general  UAT 
 
VERDE Matilda 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


