ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului comunei Bicazu Ardelean
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere prevederile:
- art. 152 alin. (1)-(3), (6)-(7) și art. 153 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, art. 16 alin. (1)-(3), (6)-(7) din Regulamentul de organizare si funcționare a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, aprobat prin Hotărârea nr. 90 din 16.10.2020 a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean;
- Anexei nr. 9 lit. C. pct. 27 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. I alin. (2) din O.U.G. nr.
226/2020, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea cadru nr. 153/2017, cu
modificările și completările ulterioare, conform cărora, în anul 2021, indemnizaţiile lunare pentru
funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se mențin la nivelul aferent lunii
decembrie 2020;
Luând în considerare:
- Ordinul nr. 529 din 03.11.2020 al Prefectului Județului Neamț privind constatarea
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, în
urma desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 –
comuna Bicazu Ardelean;
- Încheierea nr. 721/21.10.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, astfel cum a fost
modificată prin Decizia Civilă nr. 70 din 30.10.2020 a Tribunalului Neamț – Secția I Civilă și de
Contencios Admnistrativ, privind validarea consilierilor locali aleși la alegerilor locale din
27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean
- Încheierea nr. 791/10.11.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, privind validarea
supleanților pentru funcția de consilier local în urma alegerilor locale din 27.09.2020 organizate în
Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean;
- Referatul de aprobare nr. 1257 din 19.02.2021 al primarului comunei Bicazu Ardelean;
- Referatul de specialitate nr. 1256 din 19.02.2021 al consilierului Vârlan Anișoara din
cadrul Compartimentului Resurse Umane Modernizarea Procedurilor Admnistrative, Arhivă,
Corespondență;
Se constată că viceprimarul Comunei Bicazu Ardelean a fost ales prin vot secret în cadrul
sedintei ordinare a consiliului local din 19.01.2021, conform procesului verbal din 19.02.2021,
înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 1264 din 19.02.2021. Din numărul total
de 13 consilieri în funcție au fost prezenți și au votat, toti, pentru alegerea viceprimarului,
rezultatul votului fiind următorul: 10 voturi “pentru” candidatul Doarvoaș Marius-Gabriel (PNL),
2 voturi “pentru” candidatul Zvancea Ionuț-Marius (USR) și 1 vot “nul”.
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată,
proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și votul
consilierilor locali privind aprobarea proiectului de hotărâre;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) coroborat cu art. 152 alin. (2),
raportat la 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 152 alin. (2)-(3) art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit.
a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – (1) Se alege viceprimar al comunei Bicazu Ardelean, d-nul consilier local,
Doarvoaș Marius-Gabriel, din partea Partidului National Liberal.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, viceprimarul
este înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi
revin acestuia.
(3) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile
specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte
de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă
formalitate.
Art. 2 – (1) Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizaţie lunară,
stabilită corespunzător coeficientului de 3.50, prevăzut în Anexa nr. 9 lit. C. pct. 27 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările
ulterioare. Pe perioada cuprinsă între data adoptării prezentei hotărâri și 31 decembrie 2021,
indemnizația viceprimarului este de 7.280 lei brut/lună, prin derogare de la prevederile art. 38 alin.
(3) lit. f) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, conform cărora, în anul 2021, indemnizaţiile lunare pentru
funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se mențin la nivelul aferent lunii
decembrie 2020, cu mențiunea că în anul 2020 aceste indemnizații au fost menținute la nivelul
lunii decembrie 2019.
(2) Viceprimarul are dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare
sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia
prevăzută la alin. (1).
Art. 3 – (1) Ca urmare a rezultatelor înregistrate la alegerile locale organizate la data de
27.09.2020, rămâne neschimbată componența echipei de implementare a proiectelor finanțate din
fonduri europene stabilită prin art. 2 din Hotărârea nr. 76 din 28.12.2018 a Consiliului Local al
comunei Bicazu Ardelean privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei
Bicazu Ardelean, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 16 din 28.02.2019 a Consiliului
Local al comunei Bicazu Ardelean.
(2) Primarul și viceprimarul comunei Bicazu Ardelean beneficiază pe perioada mandatului
de prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) din Hotărârea nr. 76 din 28.12.2018 a Consiliului Local al
comunei Bicazu Ardelean, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 16 din 28.02.2019 a
Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, respectiv de majorarea indemnizației, prevăzute la
art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre, ca membri în echipa de implementare a proiectelor finanțate
din fonduri europene.
Art. 4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului Județului Neamț
în vederea exercitării controlului de legalitate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă,
Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri
în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliuluilocal-2/.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țepeș Greuruș Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 19 din 19.02.2021
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.02.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.

