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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea viceprimarului  
comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău 

  
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 9943/26 octombrie 2020;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 9944/26 octombrie 2020; 

- Încheierea de validare nr. 704, pronuntată de Judecătoria Pogoanele în data de 19 

octombrie 2020, în dosarul nr. 1432/282/2020, privind validarea mandatelor consilierilor 

locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 730/23 octombrie 2020, privind constatarea 

îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ , 

aprobat prin Hotărârea nr. 50/27 septembrie 2019;  

- rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- dispozițiile art. 129 alin. (3) lit. b), art. 148 alin. (1) și ale art. 152 alin. (2), alin. (3) și 

alin. (7), precum și ale art. 153 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, 

domnul consilier local ____________. 

(2) Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul ____________ îşi păstrează 

statutul de consilier local. 
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Art.2 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
 
Nr. 44/26 octombrie 2020 
 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU   


