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HOTĂRÂRE NR.52 
                            Privind alegerea viceprimarului oraşului Costeşti  
 
                                           
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 02.09.2020; 
           Având în vedere: 

-prevederile art.1 din Legea nr. 84 din 17 iunie 2020, privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151                 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Ordinul Prefectului Județului Argeș nr.318/25.08.2020, privind constatarea 

încetării de drept, a mandatului de Primar al orașului Costești, deținut de domnul Baicea 
Ion, ordin comunicat prin adresa înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.15510 
din 25.08.2020; 

-Ordinul Prefectului Județului Argeș nr.342/01.09.2020, privind încetarea de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al orașului 
Costești, județul Argeș, deținut de către domnul Sandu Florin, ordin comunicat prin 
adresa înregistrată la Primăria orașului Costești sub nr.16026 din 01.09.2020; 

-Referatul de aprobare nr.16071 din data de 02.09.2020, întocmit de inițiatori, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.16078/02.09.2020; 
-propunerile făcute şi rezultatul votului exprimat pentru alegerea viceprimarului 

oraşului Costeşti, consemnat în Procesul verbal din data de 02.09.2020 al Comisiei              
de validare; 

Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(2) lit.„a” coroborat cu alin.(3) lit.„b”, 
art.163 alin.(1) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi alin.(6)-alin.(10) coroborate cu art.152 
alin.(2) şi alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se alege în funcţia de viceprimar al oraşului Costeşti, domnul                         
STANCU DANIEL SORIN. 
           Art.2.Domnul consilier local STANCU DANIEL SORIN a fost ales cu votul secret 

al majorităţii absolute a consilierilor locali, respectiv cu 16 voturi pentru, din 16 voturi 
exprimate. 

Art.3.Domnul consilier local STANCU DANIEL SORIN, ales în funcţia                           

de viceprimar al oraşului Costeşti, va exercita atribuţiile funcţiei de primar al oraşului 
Costeşti, ce îi sunt conferite de O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, prin grija secretarului 

general al oraşului, Instituţiei prefectului judeţului Argeş şi domnului viceprimar                  
Stancu Daniel Sorin. 
                                                                                      Dată astăzi:02.09.2020 
                                                                            Contrasemnează, secretar general oraş,     
                                                                                                   CHIRIȚĂ IULIANA 

                                                                                             
       PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

                       TUDOR GHEORGHE GABRIEL 
 


