
 

 

HOTĂRÂREA NR.5 

PRIVITOR LA : alegerea viceprimarului orașului Băbeni, județul Vâlcea 

 

 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară convocată din inițiativa domnilor consilieri locali Dănuleț Moise, 
Munteanu Nicolae Daniel, Liță Ion, Tincoi Remi, Didiu Ion, Vlăsceanu Nicolae și 
Bivolaru Adrian, în data de 07 decembrie 2020, ora 10,00, la care participă un 
număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție ; 
 Văzând ca prin Hotărârea Consiliului Local a orașului Băbeni nr.4/07 
decembrie 2020 doamna consilier local Bălașa Maria a fost ales ca preşedinte al 
şedinţei extraordinare convocate în data de 07 decembrie 2020, ora 10,00; 
 Luând  în  discuţie  Proiectul  de  hotărâre și Referatul de aprobare al  
domnilor consilieri locali Dănuleț Moise, Munteanu Nicolae Daniel, Liță Ion, Tincoi 
Remi, Didiu Ion, Vlăsceanu Nicolae și Bivolaru Adrian, înregistrat  sub  
nr.17614/03 decembrie 2020 și  Raportul  de  specialitate nr.18616/03 decembrie 
2020 al secretarului general al orașului Băbeni prin care propune alegerea 
viceprimarului orașului Băbeni, județul Vâlcea; 

 Văzând Incheierea Judecatoriei Râmnicu Vâlcea nr.4408/20 octombrie 2020 
privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi, Incheierea 
Judecatoriei Râmnicu Vâlcea nr.4581/29 octombrie 2020 privind validarea 
mandatelor a doi supleanți la funcția de consilier local,  precum și Ordinul 
Prefectului județului Vâlcea nr.603/27 octombrie 2020 privitor la constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Băbeni, 
județul Vâlcea; 
 Având  în  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.18617/07 decembrie 2020  întocmit de secretarul general al 
orașului Băbeni; 
 Urmare a propunerilor formulate în plenul şedinţei Consiliului Local al 
orașului Băbeni privind propunerea de  alegere a domnului Dănuleț Moise  în 
functia de viceprimar al orașului Băbeni, județul Vâlcea ; 
 Având în vedere rezultatul votului secret, din care rezultă că domnul 
Dănuleț Moise, consilier local din partea Partidului Național Liberal a întrunit 
majoritatea absolută a consilierilor în funcție, respectiv un număr de 8 voturi; 
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.a), alin.(3), lit.b), 
art.148 și art. 152 alin. (2) şi alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.18 
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din Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/23 octombrie 2020 privind 
revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
orașului Băbeni; 
         În temeiul art.139 alin.(3) lit.i) şi art.196 alin.(1), lit.a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
cu  8  voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. - Se alege  în functia de viceprimar al orașului Băbeni, județul Vâlcea, 
domnul Dănuleț Moise din partea Partidului Național Liberal. 
 Art.2. – Domnul Dănuleț Moise va exercita calitatea de inlocuitor de drept 
al Primarului orașului Băbeni, județul Vâlcea, pe întreaga durată a mandatului 
acestuia. 
 Art.3. – Atribuțiile domnului Dănuleț Moise, în calitate de viceprimar al 
orașului Băbeni, vor fi stabilite de către primar prin dispoziție. 
 Art.4. – Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul Dănuleț 
Moise îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia 
aferentă acestui statut. 
 Art.5. – Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța 
de contencios administrativ, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Art.6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro şi se comunică 
prin grija secretarului general al  orașului Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea 
în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului orașului Băbeni și 
domnului Dănuleț Moise. 
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