
ROMANIA  
JUDETUL  BACAU  
CONSILIUL        LOCAL  AL  COMUNEI  LIVEZI  
 
                                                           H O T A R A R E  
         Nr.  35   din  31. 10.2017   
 
                 Privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuţiile Viceprimarului 
comunei Livezi  , intrucat  viceprimarul   a fost  desemnat înlocuitor al primarului . 
 
   Consiliul  local  al comunei  Livezi , judetul Bacau , intrunit in sedinta  ordinara la  
data  de   31.10.2017 
 
                                    Avand in vedere  art. 71  , alin. (2)   din Legea  administratiei  publice  locale  nr. 
215  din 23.04.2001 , republicata  cu modificarile  si completarile  ulterioare,   unde se specifica 
“Consiliul local poate delega din rândul său un consilier local, ce va îndeplini temporar atribuţiile 
viceprimarului “  ; 
 
                                    In baza  raportului   nr.  6689   din  30.10.2017, intocmit  de  Secretarul comunei  
Livezi , dl. Neica  Eusebiu ; 
                                    Avand  in vedere  Expunerea  de  motive  nr.  6688   din   30.10.2017, intocmita  de  
primarul  comunei  Livezi , judetul Bacau , d-nul  Ichim  Sorin  ; 
                                  Văzând rezultatul votului secret cu privire la  delegarea unui consilier local pentru a 
îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului comunei Livezi ,Raportul comisie  de validare  din cadrul 
Consiliului local  al comunei Livezi , judetul Bacau ; 
 
                                   In temeiul art.   45 alin. (1) ,alin.(5)  , art.57 alin. (2) ,(3) , art. 72 alin.(2)  si  
art.115, alin. (1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, , republicata  cu 
modificarile  si completarile  ulterioare  
 
                                                         H O T A R A S T E  :  
              
                  Art. 1  D-nul      consilier  COACĂ  VASILE   - GABI  , a  fost  delegat  pentru a îndeplini 
temporar atribuţiile Viceprimarului comunei Livezi  , intrucat  viceprimarul   a fost  desemnat înlocuitor 
al primarului ,in  comuna  Livezi  , judetul Bacau  . 
 
                Art.2- Atributiile viceprimarului  vor  fi stabilite in termen de cel mult 30 zile prin dispozitia 
scrisa a Primarului . 
 
               Art.3- Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui   COACĂ  VASILE   - GABI      , Institutiei  
Prefectului , judetul Bacau si Primarului comunei  Livezi , judetul  Bacau . 
 
 
PRESEDINTE  DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                    SECRETAR 
TĂRCUŢĂ   ELENA                                                            NEICA  EUSEBIU   
 
 
 
 
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar , majoritate        de voturi ,     15   consilieri  prezenti  din 
15   alesi  si validati    ,   10   voturi pentru  si  5  voturi  impotriva      . 
                                          


