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HOTĂRÂRE 

cu privire alegerea viceprimarului comunei Bughea de Jos 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeş întrunit în ședință extraordinară la 

data de 10 decembrie 2020 

          Având în vedere: 

                       Procesul verbal al ședinței de constituire al Consiliului Local al comunei Bughea de Jos înregistrat 

sub numărul 6417 din 19.11.2020, precum și prevederile art. 150 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                       Ordinul Instituției Prefectului, Județul Argeș nr.585 din 20 noiembrie 2020 cu privire la constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local a1 comunei Bughea de Jos 

           Referatul de aprobare nr. 6615 din 03.12.2020 al comunei Bughea de Jos cu privire la constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea de Jos; 

                       Raportul de specialitate nr. 6616 din 03.12.2020 al secretarului general al comunei Bughea de Jos, 

prin care se propune constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bughea de Jos; 

                           Prevederile art. 152 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgenta“ a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1 –  Alegerea în funcția de viceprimar al comunei Bughea de Jos a domnului Oancea Bogdan 

Art. 2 – Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă    

acestui statut  

         Art.3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare și va fi comunicată în termenul legal 

Instituției Prefectului – Județul Aregeș și Primarului Comunei Bughea de Jos 

 

 

 
 

              Preşedinte de şedinţă ,                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate 

                     Consilier local,                                                                                                       Secretar general,  

                 Ion Vladescu                                               Bianca  State-Golumbeanu 
                                      
            
 
 
    Nr.54/10 decembrie 2020 

 
 
 
 
 
 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 7  voturi pentru, 6 voturi contra, 0 abtineri. 
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