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H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 

din   13 noiembrie 2020 

 

privind alegerea viceprimarului Comunei Berteștii de Jos 

 

               Consiliul Local al Comunei Berteștii de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară  la data 

de  13 noiembrie 2020. 

 

               Având în vedere: 

- prevederile art. 152 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului   

nr. 57/2019 privind Codul aministrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul comisiei de numărare a buletinelor de vot pentru alegerea 

viceprimarului. 

 

               În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul aministrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

              Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al Comunei Berteștii de Jos, domnul  

consilier local  PREDA ȘTEFAN, pe lista Partidului Național Liberal. 

 

  Art.2.  (1) Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie. 

  (2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul  își păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de idemnizația aferentă acestui statut. 

 

     Art.3. Secretarul general al comunei Berteștii de Jos, va asigura transparența și 

comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost  adoptată cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 

consilieri in functie. 

 

 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

                  BURLACU VIORICA                                                            NICULAE GHEORGHE 

 

 

              



COMUNA BERTEȘTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

COMISIA DE NUMĂRARE A VOTURILOR 

 

 

R A P O R T 

 

privind numărarea buletinelor de vot pentru  

alegerea viceprimarului comunei Berteștii de Jos 

 

Astăzi 13.11.2020, comisia de numărare a buletinelor de vot pentru alegerea 

viceprimarului Comunei Berteștii de Jos, aleasă de Consiliul Local al Comunei Bertețtii de 

Jos, a verificat și numărat voturile acordate de consilierii locali prezenți. 

 

În urma numărării buletinelor de vot, rezultă că au votat un număr de 13 consileri 

locali din totalul de 13 aleși din care: 

 

              -     buletine de vot valabil exprimate cu mențiunea „DA” pentru candidatul  

         Preda Ștefan = 10; 

- buletine de vot valabil exprimate cu mențiunea „NU” pentru candidatul  

Preda Ștefan = 3. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport pentru a fi prezentat consiliului local în 

vederea alegerii viceprimarului comunei Berteștii de Jos. 

 

 

 

 

COMISIA DE NUMĂRARE A VOTURILOR 

 

GHEORGHE CONSTANȚA-CERASELA – Peședinte 

NEGULESCU VALERIA-NICOLETA – Secretar  

STĂNESCU COSTEL – Membru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




