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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 108 

privind alegerea viceprimarului comunei Oțeleni, județul Iași 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

23.12.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul  

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind alegerea viceprimarului comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art.152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local Oțeleni, aprobat prin HCL nr. 89/23.10.2020; 

Având în vedere că la momentul adoptării prezentei hotărâri Consilul Local Oțeleni este 

compus din 12 consilieri locali în funcție; 

Având în vedere că un post de consilier local este vacant;  

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul Prefectului județului Iași 

nr.364/28.10.2020, conform cărora: ”declară vacant locul consilierului local declarat ales, care a 

candidat independent și al cărui mandat nu a fost validat, motivat de faptul că nu poate fi 

completat cu supleanți; 

Având în vedere adresa Autorității Electorale Permanente nr. 26610/17.11.2020; 

Având în vedere Decizia Curții Constituționale a României nr. 1219/2007 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin (10) din Legea nr. 67 2004; 

Având în vedere Încheierea civilă nr. 2429/30.10.2020 a Judecătoriei Pașcani rămasă 

definitivă prin Hotărârea final-civilă nr. 2271/18.11.2020 a Tribunalului Iași; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8826 din 19.11.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, 

de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 9013 din 

26.11.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere că în urma votului secret au fost exprimate 7 opțiuni de ”DA” alegerea 

domnului consilier local Benchea Robert și 4 opțiuni de ”DA” alegerea domnului consilier local 

Damian Ioan; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 7 voturi 

”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” și   0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se declară ales viceprimar al comunei Oțeleni, județul Iași, domnul Benchea 

Robert. 

ART.2 – Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, 

inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii 

revin acestuia. 

ART.3  Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier 

local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile 

incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART.4 – Secretarul general al unității administrativ-teritoriale  va comunica prezenta 

hotărâre Primarului comunei Oțeleni, persoanei prevăzute la art. 1, Instituției Prefectului 

județului Iași și o va  afișa la sediul și pe site-ul unitățiii. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 23 decembrie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 


