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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a 19  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.424 

           privind alegerea viceprimarului Municipiului Huși, județul Vaslui  

 

 

      Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

         Având în vedere: 

• Referatul Biroului Administrație Publică Locală, Relații cu 

Publicul nr. 23824 din 16.11.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 23825 

din 16.11.2020 privind alegerea viceprimarului Municipiului Huși, 

județul Vaslui ;                                                                                    

• Raportul Direcţiei Administrație Publică Locală nr. 23826 din 

16.11.2020 şi Raportul Compartimentului juridic nr. 23877 din 

17.11.2020; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Procesul verbal al Comisiei speciale de numărare a voturilor 

secrete în  situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare, 

precum şi în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Huşi 

stabileşte adoptarea unor hotărâri prin vot secret în mandatul 2020-

2024, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Husi nr. 379 din 23.11.2020, încheiat în data de 23.11.2020, cu 

ocazia numărării voturilor pentru alegerea viceprimarului 

Municipiului Huși,județul Vaslui ; 

• prevederile art. 20 din Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare 

a Consiliului Local al municipiului Huşi aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 320 din 31.10.2019;  
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          În temeiul prevederilor art.129 alin.(3) lit.b), art. 139 alin. (3) lit.i) și 

alin.(6), art. 152 alin.(2), art. 196 alin. (1) lit a) și art. 197 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al Municipiului Huși, județul 

Vaslui, domnul CIUPILAN VALERIU-IOAN. 

          Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .    
 

 

 

                                                                                      HUŞI, 23 noiembrie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                            Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 


