
 

         

R O M A N I A            Avizat pentru legalitate  

JUDEŢUL MUREŞ                                          Secretar general al UAT  

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ   Jrs. Bor Adela Bianca  

CONSILIUL LOCAL, 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.                                                    

Din   ...................2021 

Privind alegerea viceprimarului Comunei Sâncraiu de Mures, 

județ Mureș 

 
 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din luna 

......................2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

Având în vedere Încheierile civile pronuntate de Judecătoria Tg.Mures, privind 

validarea mandatelor de consilieri locali, respectiv consilieri supleanți din cadrul Consiliului 

Local Sâncraiu de Mureș, 

Văzând Ordinul Prefectului nr. 446/30.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului Local Sâncraiu de Mureș, 

Conform Hotărârii nr. 63 din 06.11.2020 privind constituirea comisiei de validare a 

alegerii viceprimarului și numărarea voturilor 

Avand in vedere rezultatele votului secret înregistrat pentru funcția de viceprimar al 

comunei Sâncraiu de Mureș, consemnate în Procesul verbal întocmit de Comisia de validare a 

alegerii viceprimarului și numărare a voturilor nr.                din    

Ținand cont de prevederile art.129 alin.(3) lit.b), art.152, art.139 alin.1) art. 196 alin 1 

lit.a, art. 134 din O.UG. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare : 

     

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

Art.1. Se alege în functia de viceprimar al comunei Sâncraiu de Mureș    

Domnul......... consilier local, din partea .......................prin vot secret, cu un 

numar de .................. voturi valabil exprimate. 

Art.2 Domnul............................, va exercita calitatea de înlocuitor de 

drept al Primarului comunei Sâncraiu de Mureș. 

Art.3 Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite prin Dispoziție emisă de 

Primar în condițiile legii. 

Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul 

de consilier local, fără a beneficia de indemnizație aferenta 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. Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează secretarul general al UAT Sâncraiu de Mureș. 

  



ART.7.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului- Județul 

Mureș, în vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate, Primarului 

comunei Sâncraiu de Mures. 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

_____________ ,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de  15  pentru, 0  

abțineri și 0 împotrivă, din totalul de 15 onsilieri locali in funcție și 15 consilieri locali prezenti la sedintă.  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

………………………………. 

 

CONTRASEMNEAZĂ , 

                    Secretarul general al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

       Jrs. Bor Adela Bianca 

 

 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general 

al comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 

⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 
Comisia de validare si de numarare a voturilor privind alegerea viceprimarului comunei Sâncraiu de 

Mures, județ Mureș 

Nr .                  din  

 

Proces Verbal al  Comisiei de validare si de numarare a voturilor privind 

alegerea viceprimarului comunei Sancraiu de Mures,judet Mures 
     Incheiat astazi........................... 
 
 
 

 

Comisia de validare formată din : 

 

1.Danciu Alin Florin  -din partea PNL 

2.Bumbac Ioan Nicolae-din partea PSD 

3.Miklos Imre Bela  -din partea UDMR 

4.Morariu Mihai Teodor  -din partea USR 

5.Grama Florin -din partea Pro Romania 

 

 

 

arată că procesul verbal s-a intocmit în urma HCL nr.63/2020  privind Comisia de Validare și 

de numărare  a voturilor privind alegerea viceprimarului comunei Sâncraiu de Mures. 

 

În urma propunerilor făcute de către consilierii locali cu privire la candidații pentru funcția de 

viceprimar a comunei Sâncraiu de Mureș  în persoana domnilor : 

................................. 

................................... 

................................... 

..................................... 

Și luând act de buna desfășurare a sesiunii de votare,  

 

 

 

Ca urmare a numărării voturilor exprimate de către consilierii locali (vot secret), 

domnul ........................a obținut un număr de...............voturi. 

 

1.Danciu Alin Florin  -din partea PNL................................ 

2.Bumbac Ioan Nicolae-din partea PSD............................ 

3.Miklos Imre Bela  -din partea UDMR............................... 

4.Morariu Mihai Teodor  -din partea USR.......................... 

            5.Grama Florin -din partea Pro Romania............................... 

 

 

 

 

 

 


