
ROMANIA

JUDEIUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL C^OMUNEI BABANA

HOTARAREA NR .3

Privind alegerea viceprimarului comunei Bibana, iudetul Araes

consiliul Local al comunei Bibana, judetul Arge5 intrunit in sedinti ordinard din data de

27 .11.2020
Avind in vedere;
OrdinulPrefectului nr.584 din 20 noiembrie 2O2O privind constatarea ca legal constituit

a Consilului Local Bibana, jud Argeg

-raportul de specialilale nr.7721/25.L1-.2020 intocmit de secretarul general al comunei

- referatul de aprobare nr.7723/25.L1,.2020 intocmit de primarul comunei.
- avizulfavorabil al comisiilor de specialitate;
- in temeiul dispozitiilor art.129, alinl2) lit.a), alin(3) lit.b) si art.152 alin(2) din oUG

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile si complectlrile ulterioare.
-in temeiul dispozitiilor art.125 alin 1,lit a) si b) si alin.2, art.136 alin(1) si alin(3) din oUG

57 /201.9 privind codul Administrativ, cu modificErile si complect5rile ulterioare.

- prevederilor art.139 alin(1) si art.196alin.(1) , lita) din ouc 57 /201'9 privind codul

Administrativ,cu modific;rile si complectArile ulterioare.

Consiliul Local al comunei Babana adopt5 urmatoarea;
HOTARARE

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Bibana, judelul Arge5, domnul consilier iocal,

fu.i Gheorghe cosmin din partea Partidului National Liberal

Art.2. Tuc; Gheorghe Cosmin va exercita calitatea de inlocuitor de drept al Primarului

comunei Bibana, judetul Arges;

A!!.1 Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;

Allfi. Pe durata exercit;rii mandatului,viceprimarul isi pAstreaz; statutul de consilier

Iocal,fara a beneficia de indemnizatia aferentS acestui statut.
'- 

Art.5. Prezenta hoti16re poate fi atacatd de c;tre cei interesali la instata de contencios

administrativ in condiliile Leg.i nr.554/2oo4,cu modificiriie si completarile ulterioare;

ArL6. Prezenta hoti16re se aduce la cunostint; publicd $i se comunic; prin grija

secretarului general al comunei in termenul legal,Piimafului comunei Babana,lnstitutia

PrefectuluiJudetul Arges, clomnului fuca Gheorghe Cosmin si se publice pe site-ul entitatii.

za,Presedinte de sedintl
dAaito\i7/,/

AdoptatA in sedinta ordinard

Cu un numir de ll voturi din

Contra
Prodinel

numdrul de L1 consilieri in functie.
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