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ROMÂNIA                                Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia             
CONSILIUL LOCAL       
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea viceprimarului Comunei Crasna 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ........... din ................ întocmit de către iniţiatorul proiectului de 

hotărâre; 
-  Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei, înregistrat sub 

nr. .......... din  .................2020; 
- avizele comisiilor de specialitate; 
Luând în copnsiderare: 
- Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr.475/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condișiilor legale de constituire a  Consiliului local al comunei Crasna; 
- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.21/30.04.2020 privind 

revizuirea și  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului 
local al comunei Crasna 

-  prevederile art. 148 și art. 152  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), art. 139 alin. 
(1) și alin. (6)-(10) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 
 Art.1. Se alege în funcţia de  viceprimar al comunei Crasna, jud. Sălaj domnul consilier 
local ............................. . 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Persoana prevăzută la art. 1; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul şedinţei. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  ............  din .............2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind propunerea de alegere a viceprimarului Comunei Crasna 

 
 
 Potrivit dispoziţiilor  art. 148 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, comunele au 

un viceprimar ales  prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor 

consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

Având în veder Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr.475/05.11.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condișiilor legale de constituire a  Consiliului local al 

comunei Crasna, se impune alegerea viceprimarului.   

Luând în considerare prevederile legale stipulate în art. 152 Cod administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbaterea membrilor 

Consiliului local al comunei Crasna proiectul de hotărâre,  urmând ca plenul 

Consiliului local să se pronunţe prin vot secret.  
 

PRIMAR 

KOVACS ISTVÁN 
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R O M Â N I A         APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
SECRETAR GENERAL  
Nr.  ............  din .............2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind propunerea de alegere a viceprimarului comunei Crasna 

 

 Cadrul legal este oferit de prevederile art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare, care stabilesc faptul că 
viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor 
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali . La adoptarea hotărârii 
de alegere a viceprimarului participă şi votează şi consilierul local care candidează pentru 
această funcţie. 
 In data de 05.11.2020 prin Ordinul Prefectului judeţului Sălaj nr.475, a fost constatat 
ca legal constituit Consiliul local al comunei Crasna.  

Prin Ordinului Prefectului județului Sălaj, comuna Crasna are stabilit un număr de  
de 15 consilieri iar conform configuraţiei politice : 11 membri ai Uniunii Democrate 
Maghiare din România, 2 membri ai Alianței Maghiare din Transilvania - Eredélyi Magyar 
Szövetség, 1 membru al Partidului Social Democrat și 1 membru al Partidului Naţional 
Liberal. 
 Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, 
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce 
îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

 Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. Acestuia i se stabileşte o 
indemnizaţie lunară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) si  anexa IX – litera C) 
din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificări şi completări. 
 Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. 
În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier 
local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul 
viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

Faţa de cadrul legal prezentat, propun Consiliului local al comunei Crasna, să aleagă 
din rândul membrilor săi un viceprimar şi adoptarea actului  administrativ.  
 
 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

LAZAR VETURIA 
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