ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 189
PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară
convocată de îndată, din data de 6 noiembrie 2020, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Tulcea,
proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub
nr. 33686/05.11.2020 şi raportul nr. 33690/05.11.2020 al Direcției Administrație Publică
Locală;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Ținând cont de încheierea pronunțată la data de 16.10.2020 de Judecătoria Tulcea în
dosarul nr. 6753/327/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Tulcea a domnilor Șinghi George, Motoc Octavian, Bibu
Nicolae-Florin, Pavel Viorica, Caraman Ștefan, Frandeș Claudia-Alina, Udrea Iacob-Aurelian,
Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, Țiu Gabriel-Dorin, Suhov Anca, Drăniceanu Daniel, Sela
Georgian, Marin-Cezar George, Porneală Sergiu-Cristian, Haliț Tatiana, Simion Dragoș, Stan
Ionel, precum și invalidarea domnilor Ștefan Ilie, Baciu Andrei și Zibileanu Ștefana, în funcția
de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea și de încheierea
pronunțată la data de 30.10.2020 de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7651/327/2020 privind
validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea a
domnilor Ciureanu Constantin, Mergeani Ana-Elena și Mocanu Laurențiu, precum și
invalidarea domnului Furdui Lucian, în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tulcea;
Văzând Ordinul Prefectului Județului Tulcea nr. 520/23.10.2020 privind constituirea
Consiliului local al municipiului Tulcea;
Având în vedere rezultatul votului secret exprimat de majoritatea absolută a consilierilor
locali în funcție, consemnat în procesul-verbal de şedinţă;
În baza prevederile art. 152 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art.
196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se desemnează domnul consilier local Șinghi George în funcţia de viceprimar al
Municipiului Tulcea.
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ART. 2 Domnul consilier local Șinghi George exercită primul calitatea de înlocuitor de
drept al primarului municipiului Tulcea.
ART. 3 Atribuțiile viceprimarului se stabilesc de primarul municipiului Tulcea prin
dispoziție.
ART. 4 Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului Consiliului
Local care s-a constituit în data de 22 octombrie 2020.
ART. 5 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier
local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea
nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios
administrativ în condițiile legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali
prezenţi.
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