
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BACĂU  

COMUNA BRUSTUROASA 

CONSILIU LOCAL 

  

 

     

                    HOTĂRÂRE 

 privind alegerea domnului consilier local  Coman-Găburici Cristian   în funcţia de 

Viceprimar al comunei Brusturoasa, județul Bacãu 

 

 

 

Consiliul local al comunei Brusturoasa, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară din 

data de 30.10.2020 

Având in vedere: 

 -  proiectul de hotărâre al primarului comunei Brusturoasa; 

- prevederile art.148 si art.152 alin (2), (3) (6) și din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificări si completări ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Judetului Bacău nr.371/26.10.2020 privind constatarea indeplinirii 

conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Brusturoasa; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,  înregistrate  sub nr. 6311, 6315 și 6309  

din 30.10.2020 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adoptarea urmatoarea 

 

 

 

HOTARARE: 

  

 

 Art.1. Se constată că domnul consilier Coman-Găburici Cristian a fost ales viceprimar al 

comunei Brusturoasa, cu un număr de 12 (douăsprezece) voturi “pentru” si un nr de 0 (zero) voturi 

“impotriva”, din cei 12 consilieri validati, ca urmare a rezultatului alegerilor prin vot secret din 

data de 30.10.2020.  

 

 Art.2 . Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștință publică și comunicate celor 

interesați de către  secretarul general al comunei Brusturoasa. 

 

 

         PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

 Coman-Găburici Cristian              SECRETAR UAT 
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Nr   63    din    30.10.2020 

Adoptată în unanimitate de voturi 

Consilieri în funcție 12, prezenţi 12 
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SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
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RAPORT   

privind hotarârea de alegere a viceprimarului  Comunei Brusturoasa 

 

 

 

Prin Dispozitia Primarului comunei Brusturoasa nr. 235 din 27.10.2020,   în ziua  de  vineri, 

30  septembrie 2020  ora 10.00  a fost  convocată,  şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

comunei Brusturoasa, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Popovici Toader, declarat ales la data 

de 27 septembrie 2020 pe lista Partidului Miscarea Populară, al cărui mandat a fost 

validat de Judecătoria Moinești,   

            2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

comunei Brusturoasa, judetul Bacău, pentru perioada octombrie 2020 – noiembrie 2020   

                                Initiator: primarul comunei Brusturoasa 

            3. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Brusturoasa, judetul Bacău. 

                                Initiator: primarul comunei Brusturoasa 

           4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Brusturoasa, judetul Bacău. 

                                Initiator: primarul comunei Brusturoasa  

 

 Referitor la  alegerea viceprimarului comunei Brusturoasa, a fost făcută o singură 

propunere, toți cei 12 consilieri în funcție, care au depus jurământul au votat ”pentru” . 

  Prin Ordinul Prefectului Judetului Bacău nr. 225/14.07.2020 pentru comuna Brusturoasa s-

a stabilit numărul membrilor consiliului local de 13, un număr de 12 de consilieri locali declarati 

alesi au fost validati de către Judecătoria Moinești si au depus jurământul, iar  pentru validarea unui 

mandat al unui supleant pe lista Partidului Social  Democrat există dosarul nr. 3934/260/2020 pe 

rolul Judecătoriei Moinești, cu termen la 04.11.2020. 

 

  Pentru ora 11,00 a zilei de 30 octombrie,  a fost convocată ședința comisiei locale de 

aplicare a legilor fondului funciar. 

 După finalizarea celor două sedinte și  altor probleme ale zilei, am constatat că în Monitorul 

Oficial nr. 1007/30.10.2020– varianta electronică,   a fost publicată OUG nr. 190/2020,  privind 

unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către 

autorităţile administraţiei publice locale.  

Aliniatul (7) al articolului unic al OUG nr. 190/2020 prevede că ”Alegerea vicepreşedinţilor 

de consilii judeţene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucureşti, se va face 

după validarea tuturor mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi 

consilierii judeţeni/locali.” 



   

 

In conformitate cu prevederile art. 12. alin (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative  ”Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului 

intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii 

lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată 

ulterioară.” 

 

Astfel, OUG nr. 190/2020, privind   unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi 

de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale intră în vigoare la data 

de 30.10.2020 și este în contradicție cu alegerea viceprimarului comunei Brusturoasa la aceeași 

dată, înainte de validarea mandatului supleantului, cu toate că a fost o singură propunere adoptată 

cu unanimitate de voturi ale consilierilor al căror mandat a fost validat. 

 

Având în vedere cele prezentate, nu am contrasemnat hotărârea nr. 63 din 30.10.2020 

privind alegerea viceprimarului comunei Brusturoasa. 

  

 

 

Secretar general al comunei Brusturoasa 

                                                                                    Mariana-Simona OPREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


