ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 17.08.2020
privind delegarea, cu caracter temporar, a
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 15670 din 12.08.2020 iniţiat de către dnul
Constatin Ghica - consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 15674 din
12.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.08.2020 dat de Secretarul
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.08.2020 al Comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr.
____ din __.08.2020 al Comisiei Juridice;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 308/03.08.2020 prin
care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului Primarului
Muncipiului Roman - dnul Lucian-Ovidiu Micu, comunicat Primăriei municipiului
Roman prin adresa nr. 15270/06.08.2020;
Având în vedere prevederile art. 163, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, precum și ale art. 196, alin. (1), lit.
„a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. unic: Se va delega dnul consilier local Bogdan-Costinel Andrieș în
vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului
Roman, pe perioada exercitării de către dna viceprimar Ioana Roxana Iorga a
atribuţiilor specifice de primar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Daniela-Gabriela SUMAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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CONSILIUL LOCAL ROMAN
Nr. 15670 din 12.08.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor
viceprimarului către un consilier local
În data de 03.08.2020 Prefectul Judeţului Neamţ a emis Ordinul nr. 308/03.08.2020 prin
care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului Primarului Muncipiului
Roman, dl Lucian-Ovidiu Micu.
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ prevede la art. 163 alin. (1) și (3) și faptul
că (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia,
precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt
conferite prin prezentul cod sunt exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul
dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condiţiile art. 152 alin. (4), cu respectarea
drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a
atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi
primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din
rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului,
cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării
funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu
cea a funcţiei de viceprimar.”
Îndeplinirea multiplelor atribuţii de primar şi a celor de viceprimar nu se poate realiza în
bune condiţii de către aceeaşi persoană, fără rabat de la calitatea activităţilor desfăşurate. În
această situaţie, soluţionarea problemelor comunităţii locale ar putea suferi grave distorsiuni,
unele cu efecte negative imposibil de preconizat.
În acest context, este necesară şi se impune delegarea de către Consiliul Local al
Municipiului Roman a unei persoane din rândul consilierilor locali care să îndeplinească
temporar atribuţiile viceprimarului, atât timp cât viceprimarul îndeplineşte atribuţiile specifice
de primar.
Faţă de cele prezentate, rugăm consilierii locali să aprobe proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Inițiator,
Consilier Local
Constantin GHICA
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