
ROMANIA 
JUDEŢULGORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 12 
privind aprobarea schimbării din funcţia de viceprimar al comunei Pades , 
judeţul Gorj a domnului Elena Cristian. 

Consiliul local al comunei Padeş,judeţul Gorj ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre ; 
-Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate; 
-Prevederile art.57 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 republicată privind administraţia 

publică, modificat prin art. 137 pct.4 din Legea Nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale,pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii Nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali,care prevede că : „Schimbarea din funcţia de viceprimar se poate 
face de consiliul local cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funţie,la 
propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în 
funcţie „ 

-Prevederile art. 24 alin. (4) din HCL Padeş Nr. 18/2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Padeş. 

în temeiul art.45 alin. (5) , art.57 alin.(4) modificat prin art. 137 pct.4 din Legea 
Nr. 115/2015 şi art. 115 alin. 1 , lit.b din Legea Nr.215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 .începând cu data adoptarii prezentei hotărâri se aprobă schimbarea din funcţia 
de viceprimar al comunei Padeş, judeţul Gorj a domnului Elena Cristian. 

Art.2.Cu aceeaşi dată se declară vacant postul de viceprimar al comunei Padeş. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, primarului 

comunei Padeş, tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş, domnului Elena Cristian fost viceprimar şi tuturor persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
LUCĂION 

Nr. 12 din 15 martie 2018 Contrasemnează, 
Adoptată cu un număr de Secretar comună, 
8 voturi pentru si 4 voturi fiind Morega Ileana 
nule, din totalul de 12 consilieri 
locali. 


