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HOTĂRÂREA nr. 30/22.10.2020 
privind alegerea domnului consilier local  CODREA IONEL-DANIEL în funcţia de  

Viceprimar al comunei Vetiş 

 
            Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţa de îndată la 22 octombrie 2020, 

- Ordinul Prefectului judeţului Satu Mare nr. 301 din 22.10.2020 privind constatarea condiţiilor 
legale de constituire a Consiliului local al comunei Vetiş 

- Referatul de aprobare întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate  întocmit de către secretarul general al comunei ; 

 
            Având în vedere cadrul legal : 

 - art. 148 si art. 152-153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

- art. 87-92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificari si completări 
 

În temeiul art. 129 alin. 2) lit. a) coroborat cu alin. 3) lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. 6-10) şi 
art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ  . 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se alege în funcţia de  viceprimar al comunei Vetiş, jud. Satu Mare domnul consilier 

local CODREA IONEL-DANIEL; 
 Art.2. Pe durata de exercitare a mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice prevăzute de art.87 din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Art.3. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul beneficiază de o indemnizaţie lunară 
stabilită potrivit prevederilor art. 13, alin. (1) si  anexa IX – litera C) din Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificări şi completări; 

Art.4. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite prin dispoziţie a primarului comunei Vetiş; 
Art.5. Ĩn temeiul art. 197 si art. 199 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind 

Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Satu Mare, Primarului 
comunei Vetiş, domnului Iuliu Ilyes şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale. 

 

  Vetiş la 22.10.2020 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        

     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-14,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


