
ROMANIA                                                                    Nr. 36 din 29 iunie 2020                          
Judetul  CARAS  SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU 
-Consiliul  Local – 

                     
                         HOTĂRÂRE 

                  privind alegerea  viceprimarului 
 
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 29 iunie 2020 
  
Analizând  referatul de aprobare al Primarului comunei  Eftimie Murgu , în calitate 
de iniţiator, raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Eftimie Murg 
și avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Eftimie Murgu; 
Având în vedere: 

- Procesul-verbal din data de 29.06.2020 al Comisiei de validare, constituită prin 
H.C.L. nr. 1/23.06.2016,  
- Hotărârea Consiliului Local Eftimie Murgu nr. 25/26.05.2020 privind încetarea de 
drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Turnea Remus 
Andrei, având consecința încetării de drept și a mandatului de viceprimar al acesteia, 
- propunerile făcute și rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului - consemnat 
în procesul-verbal din data de 29 iunie 2020 al Comisiei de validare, 
- prevederile art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), ale art. 139 
alin. (1) și alin. 6-10 coroborate cu ale art. 152 alin. (2) și (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu  ,  
 

      HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al  comunei Eftimie Murgu domnul 
consilier DOBREN DĂNILĂ  din partea PARTIDULUI PUTERII UMANISTE 
(SOCIAL LIBERAL). 
Art.2 Domnul consilier DOBREN DĂNILĂ a fost ales cu votul secret al 
majorității absolute a consilierilor.  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Eftimie Murgu, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Caras Severin  şi domnului viceprimar Dobren 
Dănilă. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ, 
GLIGORE DANCEA                             Secretar general al comunei, 
                                                                               Liviu Imbrescu 


