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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

                                HOTĂRÂREA 
                Nr. 202 din 23.11.2020

Privind alegerea viceprimarului orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș.

Consiliul  local  al  orasului  Tautii  Magheraus   intrunit  de  îndată   in  sedinta  ordinara  la  data  de
23.11.2020,

        Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.  12923 din 12.11.2020                       
si Raportul compartimentului juridic,inregistrat sub nr.  12942 din 13.11.2020;

Tinand cont de Încheierea civilă nr. 8084/19.10.2020 pronuntata de Judecatoria Baia Mare privind validarea 
mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș și de Încheierea civilă 
nr. 8650/05.11.2020 pronuntata de Judecatoria Baia Mare privind validarea mandatului de consilier local a d-lui 
Lauran Marin Florin ;

Văzând Ordinului Prefectului nr. 608 din 26.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al
orașului Tăuții Măgherăuș;

Tinand cont de avizul secretarului general al UAT Tăuții Măgherăuș;

In 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 modificarile si completarile ulterioare;

                                                                     HOTARASTE:

Art.1. Se alege ca viceprimar al orașului Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, domnul consilier local  Pop 
Călin Dumitru  din partea Partidului Național Liberal ;

Art. 2. Domnul   Pop Călin Dumitru  va exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului orașului Tăuții 
Măgherăuș;

Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;

Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,fara a beneficia de 
indemnizatia aferenta acestui statut;

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios administrative in 
conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.  6.   Cu ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  incredinteaza  secretarul  general  al  UAT  Tăuții
Măgherăuș, dl. Bîndilă Călin-Ioan.
Art. 7.    Prezenta se comunica la:

-Institutia Prefectului - judetul Maramureş;
-Primarul orasului Tautii Magheraus  ;
-Compartimentul Resurse Umane;
-Casa Oraseneasca de Cultura Tautii Magheraus;

                         -D-lui Pop Călin Dumitru
                         -Se publică pe site-ul Primăriei. 

                                                                Președinte de ședință,
                                                                    Ardelean Anton

       

                                               Contrasemnează Secretar general,
                                                                                                                          Bîndilă Călin-Ioan 
 
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.202 din 23.11.2020     
5ex.CL/BCI                                                                                                                     


	CONSILIUL LOCAL
	HOTĂRÂREA

