
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VINTILĂ  VODĂ 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea viceprimarului comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 

       Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 
nr.5563/16.11.2020; 

 -raportul de  specialitate întocmit inspectorul din cadrul aparatului de specialiatte al 

primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub nr. 5566/16.11.2020; 

 - rapoartele de  avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   local 

al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 - Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.708/22.10.2020, privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constitire a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă; 

 - prevederile art.148, art.152 alin.(1), (2), (3), (6), (7), (8) şi art.153  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.87-92 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

comunei Vintilă Vodă, aprobat prin H.C.L. nr.41/30.09.2019; 

    -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

              În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b), art.139 alin.(1) şi 

alin.(6)-(10) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 
                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

domnul COCOŞ VICTOR, consilier local din partea P.S.D., cu un număr de 9 voturi pentru 

şi 1 vot împotrivă, ales prin vot secret. 

Art.2. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a primarului comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se încredinţează 

primarul şi viceprimarul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei  

Vintilă Vodă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, Primarului şi viceprimarului comunei 

Vintilă Vodă şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet la adresa 

www.vintila-voda.judet-buzau.ro 

 

          NR. 39 

 

          VINTILĂ  VODĂ, 23 NOIEMBRIE 2020 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                                       Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                          Secretar general al comunei , 

 

      DRAGHIA NICULAI                                                             LUNGU MIHAELA  
  

 
 
Această hotărâre a fost adoptată prin vot secret, de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 

ordinară din 23.11.2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru, 1 vot  împotrivă, ---abţineri  din numărul  total  de 11  

consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 

http://www.vintila-voda.judet-buzau.ro/

