
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                            PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              

S.T. 580/17.11.2020     

 

HOTĂRÂRE  
privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 care exercită primul calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 6   

 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 579/17.11.2020 al Secretarului 

General al Sectorului 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;  

 Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 129 alin. (3) lit. b), art. 139 alin. (6) și art. 166 alin (2) lit. a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se declară ales în funcţia de Viceprimar al Sectorului 6                             

dl/d-na ……………... 

Art. 2. Se desemnează domnul/doamna………………. să exercite primul 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 6. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 

  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        AVIZEAZĂ 

                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 

                                                                             din O.U.G. nr. 57/2019  

                                                         Secretarul General al Sectorului 6,                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                        Demirel Spiridon                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 

Nr.:  

Data:                     



 
 

   

 
 
BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL 

S.T. 579/17.11.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

 În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                       

„Municipiul București și sectoarele acestuia au un primar general, respectiv câte 

un primar și câte doi viceprimari”. 

 Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali, prin vot secret, cu majoritate 

absolută, din rândul membrilor consiliului local, potrivit art. 152 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Totodată, reglementările cuprinse în art. 152 alin. (1) din același act 

normativ mai sus menționat, prevăd că, Viceprimarul este subordonat primarului 

și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care 

exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia.  

  În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care 

au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local 

desemnează, prin hotărâre, care din cei doi viceprimari exercită primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului. 

 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 

 Având în vedere cele mai sus menționate, se impune inițierea proiectului de 

hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6.  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

 

Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali, prin vot secret, cu majoritate 

absolută, din rândul membrilor consiliului local, potrivit art. 152 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Având în vedere prevederile art. 152 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                         

„Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, 

înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, 

atribuțiile ce îi revin acestuia”.  

  În situația în care se aleg doi viceprimari, sunt declarați aleși candidații care 

au obținut votul majorității absolute. În această situație, consiliul local 

desemnează, prin hotărâre, care din cei doi viceprimari exercită primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului. 

 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 

 Luând în considerare cele mai sus menționate, precum și Raportul de 

specialitate nr. 579/17.11.2020, al Secretarului General al Sectorului 6 supun spre 

dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind 

alegerea Viceprimarului Sectorului 6.  
 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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