
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 61 
Din 21.10.2021

Privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2021;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului, înregistrat sub nr. 3544/20.09.2021 

şi Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Băiut , înregistrat sub nr. 
3546/20.09.2021;

Ţinând cont de încheierile civile nr. 997/19.10.2020 şi 1076/30.10.2020 pronunţate de 
Judecătoria Târgu Lăpuş în Dosarele nr. 1159/319/2020 şi nr. 1322/319/2020 privind validarea 
mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Băiuţ, judeţul Maramureş;

Văzând Ordinul Prefectului judeţului Maramureş nr. 689 din 2.11.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Băiuţ în 
urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Băiuţ nr. 32 din 6.11.2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului local al comunei 
B ăiu ţ;

Ţinând cont de rezultatul votului secret al majorităţii absolute a consilierilor în funcţie, 
materializat prin procesul -  verbal de şedinţă;

In temeiul prevederilor art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2, lit.a, alin.3 lit. b si art. 196, alin.l, 
lit.a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se alege ca viceprimar al comunei Băiuţ, doamna consilier local Pintea Cecilia 
Angela aleasă din partea Partidului Mişcarea Populară.

Art. 2. Doamna viceprimar Pintea Cecilia Angela va exercita calitatea de înlocuitor de 
drept al Primarului comunei Băiuţ.

Art.3. Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de Primarul comunei Băiuţ prin 
dispoziţie.

Art.4. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează calitatea de consilier 
local, fără a beneficia de indemnizaha aferentă acestui statut.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.



Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Bă uţ

- Biroului contabilitate-administrativ din cadrul Primăriei Băiuţ
- Secretarului comunei Băiuţ 
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