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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 3 din 04.11.2020 
 

privind alegerea viceprimarului Comunei Pesac 

 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _____________ din data de ______.2020, 

având în vedere următoarele : 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3887/04.11.2020 

prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- raportul nr. ______/______2020 înaintat de către secretarul general al Comunei Pesac; 

- prevederile art. 113-119, art. 128 alin. 2 și art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile Încheierii Civile nr. 1871 din 13.10.2020 executorie, pronunțată în dosarul nr. 

3277/295/2020 al Judecătoriei Sânnicolau Mare privind rezultatul validării alegerii consilierilor 

locali; 

- prevederile Ordinului nr. 72603.11.2020 emis de Prefectul Județului Timiș privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Pesac și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3877/04.11.2020;  

- procesul verbal privind numărarea voturilor pentru constatarea rezultatelor votului secret 

exercitat de către consilierii locali pentru alegerea viceprimarului Comunei Pesac; 

- prevederile art. 53 și altele din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local Pesac aprobat prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art. 5 lit. f și lit. cc, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. a, 

art. 136, art. 137 alin. 1, art. 139 alin. 1, art. 148 alin. 2, art. 152, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 , art. 

199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art. 1. În conformitate cu stabilirea rezultatului votului secret, se alege domnul/doamna 

consilier local _____________________, în calitate de viceprimar al Comunei Pesac, luând în 

considerare constituirea noului Consiliu Local Pesac ca urmare a alegerilor autorităților administrației 

publice locale din 27 septembrie 2020. 

 

Art. 2. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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