
JUDETUL ARGE$
coNSrLruL LocAL co$E$Tr

HorAnAnn
privind alegerea viceprimarului comunei Cogeqti, jude(ul Argeq

Consiliul Local al comunei Coqeqti, judelul Argeq intrunit in qedin{E ordinard, in data
de 12.11.2020;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Coqegti, inregistrat sub

nr. 6440106.11.2020 si raportul de specialitate al secretarului general al comunei Coqeqti,
inregistrat sub nr. 6441 106.1 1.2020;

Jin6nd cont de incheierea Civild pronunlat[ de Judecdtoria Cdmpulung in dosarul
nr.5452120512020 din 13.10.2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul
Consiliului Local al comunei Cogeqti, judelul Argeq;

Ydz1nd Ordinului Prefectului nr. 436 din 22.10.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Coqeqti, judelul Argeq;

Avdnd in vedere Hotir6rea Consiliului Local Coqeqti nr.1 din 12.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare qi Func{ionare al Consiliului Local al comunei
Coqeqti;

JinAnd cont de rezultatul votului secret al majoritdlii absolute a consilierilor in func1ie,
materializat printr-un proces- verbal ;

In temeiul prevederile art. 152 alin.2 , art'. 129 alin.2,lit.a,alin 3,lit.b si art. 196, alin.1,
lit.a din Ordonanla de Urgenld nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificErile gi

completarile ulterioare;
HOTARA$rE

Art.l. Se alege ca viceprimar al comunei Coqeqti, judelul Argeg, domnul consilier local
DIMA GHEORGHE din pariea PSD.
Art. 2. Domnul DIMA GFIEORGHE va exercita calitatea de inlocuitor de drept al

Primarului comunei Coqegti;
Art.3. Atribuliile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozilie;
Art.4. Pe durata exercit[rii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazi statutul de consilier local,
frrd a beneficia de indemnizatia aferentd acestui statut;
Art.S. Prezenta hotdrdre poate fr atacatd, de cdtre cei interesali la instanla de contencios
administrative, in condiliile Legii nr.55412004,cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.6. Prezenta hot[rdre se aduce la cunoqtin{d publici qi se comunicd prin grija secretarului
general al comunei Coqeqti, in termenul legal, primarului comunei Coqeqti, Instituliei
Prefectului Judelului Argeg, domnului DIMA GHEORGFIE qi se publicd pe site-ul entitdtii.
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