ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL VIDRA

HOTĂRÂRE
nr. 23 din 23 mai 2019

privind :- validarea

mandatului de „delegat satesc” pentru satul Șerbești, comuna
Vidra, judeţul Vrancea,

CONSILIUL LOCAL al comunei Vidra, judeţul Vrancea,
- văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Vidra și referatul
compartimentului de resort nr. 3424/ 08.05.2019 - urmare adunării săteşti din data de
21.04.2019 convocată şi organizată de primarul comunei la nivelul satului Șerbești,
pentru alegerea delegatului sătesc şi procesului-verbal încheiat în data de 21.04.2019
privind rezultatul alegerilor ;
- având în vedere prevederile :
- art.2 alin (1) din Legea nr. 393/ 2004, privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (1) si (9), ale art.45 alin.(1) si (6),ale art. 53 alin.(1) si
(2), ale art. 115 alin.(1) lit.”b” si respectiv ale art.117 lit.”a” si „e” din Legea nr. 215/ 2001,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. - Validarea, cu data prezentei, a domnului NEGUȚ SĂNDEL , în
calitate de delegat sătesc, ce va reprezenta satul Șerbești in Consiliul local al comunei
Vidra, județul Vrancea.
Art.2.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine, potrivit dispoziţiilor
legale, primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autorităţi a
administraţiei publice locale, respectiv secretarul comunei şi Serviciul public de specialitate
financiar-contabil.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
ISAC COSTEL
- Contrasemnează SECRETARUL COMUNEI VIDRA
Mioara Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA
- Secretar–
Nr. 3424/ 08.05.2019
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind necesitatea alegerii unui delegat sătesc pentru satul Șerbești, comuna Vidra

In atentia dl. primar,
Subsemnata, Mioara Tofan, secretarul

comunei Vidra , judeţul

Vrancea, supun atenţiei dvs. următoarea problemă :
- potrivit prevederilor art. 2 alin(1) din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu

modificările

şi completările

ulterioare, în categoria aleşilor locali, printre

consilierii locali şi judeţeni, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor
judeţene, este asimilat

aleşilor locali şi delegatul sătesc care, potrivit aceluiaşi act

normativ, precizează că

acesta este ales

potrivit Legii

nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
-

satul Șerbești nu are un ales local, respectiv consilier, care să le reprezinte interesele în

cadrul Consiliului local Vidra;
- având în vedere prevederile art. 53
215/2001, republicată,

din Legea administraţiei publice locale nr.

locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale

sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este ales pe
perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească, convocată cu cel puţin 15 zile
înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a
viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local. Alegerea
delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare. La
adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul respectiv. La
discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod
obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
Având în vedere faptul că o asemenea adunare sătească a avut loc în satul Șerbești
la data de 21.04.2019, iar persoanele cu drept de vot, prezente la adunare, au ales , cu
unanimitate de voturi, pe domnul NEGUȚ SĂNDEL,

pentru a fi delegat satesc al

locuitorilor acestuia , propun iniţierea unui proiect de hotărâre, pentru intrarea în legalitate.

SECRETARUL COMUNEI VIDRA,
Tofan Mioara

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA
- PRIMAR -

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de „delegat satesc” pentru satul
Șerbești, comuna Vidra, judeţul Vrancea,

Domnilor consilieri,
- văzând raportul de specialitate din partea secretarului comunei - urmare
adunării săteşti din data de 21.04.2019 convocată şi organizată la nivelul satului Șerbești,
pentru alegerea delegatului sătesc şi a procesului-verbal privind rezultatul alegerilor ;
- având în vedere prevederile art. 53
locale nr. 215/2001, republicată,

din Legea administraţiei publice

locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în

consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. Delegatul
sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească, convocată cu
cel puţin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa
primarului sau a viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului
local. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această
adunare. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul
respectiv. La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în
mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
Având în vedere faptul că o asemenea adunare sătească a avut loc în satul Șerbești,
iar persoanele cu drept de vot, prezente la adunare, au ales , cu unanimitate de voturi, pe
domnul NEGUȚ SĂNDEL, pentru a fi delegat satesc al locuitorilor acestuia ,
acest proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării consiliului local.

PRIMAR,
PINTILIE SILVIU

am iniţiat

