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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A  

Nr. 49 din 05.11.2020 

 

privind alegerea viceprimarului Comunei Oncești, Județul Bacău pe durata mandatului 

Consiliului Local Oncești, legal constituit în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 

 

           

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 05.11.2020; 

         Având in vedere:       

          - Ordinul prefectului Județului Bacău nr. 417/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Oncești;          

         - Încheierea finală nr. 82/15.10.2020 a Judecătoriei Podu Turcului privind validarea mandatelor 

consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, rămasă 

definitivă la data de 21.10.2020 prin neapelare; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 238/02.11.2020, la Proiectul de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarul Comunei, privind alegerea viceprimarului Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 47/05.11.2020 privind privind aprobarea REGULAMENTULUI 

de organizare si functionare a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ONCESTI, judetul Bacău; 

         - propunerile formulate în cadrul ședinței de consiliu și rezultatul votului secret exprimat de către 

consilierii locali; 

         - prevederile art. 139, alin. (4), (7), (8), (9) și (10), ale art. 148, ale art. 152, alin. (1), (2), (3), (6), 

(7) și (8) și ale art. 153 din O.U.G.  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

          - Avizul favorabil al membrilor Consiliului Local, înregistrat la nr. 230 din 05.11.2020; 

          - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2), lit. a) și  alin. (3),  lit. b), ale art. 133, alin. (1), ale     

art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. a) și alin. (5), ale art. 139, alin. (3), lit. i) și alin. (6), ale art. 196, 

alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

         Art. 1 – Se alege Dl. consilier local ZAHARIA NECULAI în funcția de demnitate publică de 

VICEPRIMAR AL COMUNEI ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, pe durata mandatului Consiliului 

Local Oncești, legal constituit în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. 

 

         Art. 2 – (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, 

înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin 

acestuia.  

         (2) Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

  

         Art. 3 – (1) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 

adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la 

propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.           

         (2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului 

consiliului local. 

 

         Art. 4 - Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, 

fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice 

funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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         Art. 5 - Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În 

cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă 

formalitate. 

 

         Art. 6 - (1)  Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită 

potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

         (2) Viceprimarul are dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea 

mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, 

după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1). 

 

         Art. 7 - (1)  Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar, se suspendă raportul de serviciu al 

acestuia în cadrul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău. 

         (2) Viceprimarul Comunei, care are și statut de consilier local, al cărui raport de serviciu este 

suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea 

aceluiaşi raport de serviciu la încetarea mandatului de consilier local. 

         (3)  În funcţia deţinută de persoana a cărui act de numire a fost suspendat potrivit alin. (1) poate 

fi numită sau angajată altă persoană, numai pe durată determinată, în condițiile legii. 

         (4)  La încetarea mandatului de viceprimar, persoana în cauză îşi reia activitatea în executarea 

aceluiași raport de serviciu. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele 

lucrate în funcţia de demnitate publică în care a fost aleasă. 

         (5)  În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 

anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind 

scutită de taxa de timbru judiciar. 

         (6)  Persoanei prevăzute la alin. (1) nu i se poate modifica sau înceta raportul de serviciu pentru 

motive ce nu îi sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de 

lege. 

 

         Art. 8 - Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ     

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.   

 

         Art. 9 - Prezenta hotarare intră in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 

competențelor, viceprimarului nou ales, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum 

și Instituției Prefectului județului Bacău în vederea verificării legalității.      

              

         Art. 10 - Secretarul general și viceprimarul nou ales vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 11 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. i) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”, ____-____ ,,împotrivă” şi                    

1(unu)  ,,abţinere”  din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                 CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

             BABAN IULIANA-OANA                                  OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 


