
 

 

  

H O T A R Â R E A  Nr._3____ 
Din 12 noiembrie  2020 

                Privind: alegerea viceprimarului comunei Liești, județul Galați 

 
 
      Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, legal constituit prin 
Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 558/02.11.2020, întrunit în ședința 
ordinară din data de 12.11.2020; 
       Având in vedere: 
 -referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 
9876/06.11.2020; 
 -raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Liești, 
înregistrat sub nr. 9878/06.11.2020; 
 -art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ,  

- dispozițiile art. 11 din Regulamentul de  organizare si funcționare a 
Consiliului Local al  comunei LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 49 din  22.10.2020;  

- Legea nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

- alin.(7) al articolului unic al OUG nr. 190 din 28 octombrie 2020 
privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire şi de depunere a 
jurământului de către autoritățile administrației publice locale; 
 În temeiul  art. 137 alin. (1), art. 152 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. 
“a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al 
comunei Liești  adoptă prezenta 
      

      HOTĂRÂRE: 
 
  

Art.1. Se alege în funcţia de  viceprimar al comunei Liești, județul 
Galați, domnul consilier local Gheorghe PANAITE 

 
 Art.2. Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul îşi păstrează 

statutul de consilier local, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice 
prevăzute de art.87 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o 

indemnizaţie lunară stabilită potrivit prevederilor art. 13, alin. (1) si  anexa IX 
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– litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări; 
 
Art.4. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a 

primarului comunei Liești. 
 
Art.5. Comunicarea și publicitatea  prezentei hotărâri se realizează în 

condițiile art.197 alin. (1) , (2) şi alin. (4) din Codul administrativ. 
 
 
 
 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Săndică Costică 
            .............................................. 

                                                  Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

                                                  Vasile AVADANEI 
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