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     HOTĂRÂREA NR. 4 

  din 16.11.2020 
Privind: alegerea  viceprimarului  comunei Valea Mărului, Județul Galați 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2833/11.11.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă ordinară, în data 
de 16.11.2020; 
    Având în vedere: 

- Ordinul Prefectului județului Galați nr.522/29.10.2020 prin care constată legal 
constituit Consiliului local Valea Mărului; 

- Încheierea Judecatoriei Tecuci din data de 20.10.2020, pronunțată în Dosarul 
nr.4262/324/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul 
Consiliului Local al comunei Valea Mărului,judetul Galați; 

- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  2834/11.11.2020; 
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. 

2835/11.11.2020; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

    În baza prevederilor: 
- Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Valea 

Mărului,aprobat prin HCL nr.2/16.11.2020; 
Ținând cont de rezultatul votului secret al majorității absolute a consilierilor in 

funcție,materializat printr-un proces- verbal; 
În temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Valea Mărului, jud. Galaţi,domnul consilier local 
Ghinieș Maricel din partea Partidului Social Democrat; 
Art. 2. Domnul Ghinieș Maricel va exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului 
comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
Art.3. Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziție; 
Art.4. Pe durata exercitării mandatului,viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, 
fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut; 
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios 
administrativ în conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 



  
Art.6. Prezenta hotarare se comunica în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevazute de lege, celor interesați și se aduce la cunostință publică prin 
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


