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                                        Raport 

          privind alegerea unui nou viceprimar al comunei Gura Vitioarei  

 
 
        Având în vedere iniţiativa legislativă a unui grup de consilieri locali , 
concretizată în nota de fundamentare nr.6626/19.10.2018 cu privire la  
alegerea unui nou viceprimar al comunei Gura Vitioarei , propunerea de 
candidat urmând sa se faca în sedinta deschisă , am procedat la analizarea 
documenţaţiei necesare în vederea dezbaterii in sedinta de Consiliu local. 
         În conformitate cu prevederile art.11 şi art.14 din O.G. nr. 35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare  , precum si 
prevederile art.57 din legea nr.215/2001 , legea administratiei publice locale, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , consiliul local alege 
din randul membrilor sai un viceprimar , prin vot secret. la propunerea 
oricarui consilier sau a grupurilor de consilieri. 
        Candidatul care obtine votul majoritatii consilierilor locali in functie 
este declarat viceprimar. La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc 
alegerea sau schimbarea din functie a viceprimarului participa si voteaza 
consilierul local care candideaza la functia viceprimar, respectiv 
viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. 
         Ţinînd cont de faptul ca pe ordinea de zi exista proiect de revocare a 
hotararii nr.36/12.09.2018 prin care a fost schimbat din functie viceprimarul 
Stanescu Gheorghe, precum şi a hotarârii nr.37/12.09.2018 privind alegerea 
viceprimarului comunei în persoana domnului Nicolae Vasile , avand in 
vedere faptul ca prefectul judetului Prahova apreciaza ca nu se justifica 
urgenta suplimentarii ordinii de zi cu aceste proiecte , şi ca se doreşte de 
catre iniţiatori reanalizarea  proiectului de schimbare din functie si de 
aprobare din nou, in sedinta , precum şi alegerea unui alt viceprimar , care sa 
exercite atribuţiile primarului pana la organizarea alegerilor locale , apreciez 
ca proiectul propus este legal si oportun si ca va fi supus dezbaterii într-o 
sedinta viitoare de  Consiliu local. 
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