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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

HOTARAREA NR.193 

privind alegerea viceprimarului Municipiului Huşi 

 
            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive întocmită de consilierii din cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Huşi – Căciulă Aurel, Blănariu Victor, Boeru 

Sergiu, Anton Cezar, Hoha Gheorghe, Catargiu Liliana, Popa Cristinel, 

Giosu Georgeta,Matei Ionel, Bîrsan Constantin, înregistrată sub 

nr.31602 din 05.11.2014 prin care se propune alegerea unui nou 

viceprimar al Municipiului Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

Văzând rezultatul votului secret exprimat, consemnat în procesul verbal al 

Comisiei de numărare a voturilor; 

Având în vedere prevederile art.16 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Huşi, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.49/25.09.2012; 

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(3), art.45 alin.(5) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.11 din OG. nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi art.2 

alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                         HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se alege viceprimar al municipiului Huşi domnul Căciula Aurel, 

consilier local din partea Partidului Social Democrat.  
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Art.2. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul 

de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

                                                                          HUSI, 13 noiembrie 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

      Anton Cezar                                               Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 


