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HOTARAREA nr. 34 
privind alegerea Viceprimarului Comunei Braniștea 

  
Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 4985/29.10.2020 ; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 4986/29.10.2020; 
- avizul comisiei de specialitate ; 
- Încheierile civile pronunțate de Judecătoria Vînju Mare în dosarele nr. 2307/332/2020 și 

2586/332/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul consiliului local ; 
- Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445 din 28.10.2020 privind constatarea legalității 

constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea ; 
- HCL Braniștea nr. 33/2020 privind constituirea Comisiei de validare și numărare a voturilor ; 
- rezultatul votului secret înregistrat pentru funcția de Viceprimar al Comunei Braniștea, 

consemnat în procesul verbal întocmit de Comisia de validare ; 
- prevederile art. 129, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Braniștea, aprobat 

prin HCL nr. 14 din 30.04.2020 ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 Se alege în funcția de Viceprimar al Comunei Braniștea domnul consilier local                
TOMA CONSTANTIN, din partea Partidului Social Democrat, prin vot secret, cu un număr de 9 voturi. 

 

Art. 2 Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local. 
 

Art. 3 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o indemnizație lunară 
stabilită potrivit prevederilor art. 13, alin. (1) si anexa IX – litera c) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări. 

 

Art. 4 Atribuțiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziție a Primarului Comunei Braniștea. 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – 
în vederea exercitării controlului de legalitate și domnului viceprimar și se publică pe www.branistea.ro. 
  

Adoptată astăzi 4 noiembrie 2020, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 

                  Președinte de ședință,                      Contrasemnează, 
           Consilier local,           Secretar General UAT Braniștea, 
                         Dobre Milica                                                                        Blăgniceanu Ionuț 
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