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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar - Viceprimar 
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în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 
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din 15.09.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.178 

privind alegerea Viceprimarului Comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.28688/15.09.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.28690/15.09.2022, întocmit de Primarul Comunei Bod 

▪ Raportul de specialitate nr. 28689/15.09.2022, întocmit de Alexandra Elena BULARCA – Consilier 

Juridic; 

▪ HCL nr.177/15.09.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin 

demisie, a mandatului  domnului Viceprimar Bogdan-Florian PLEȘEA, precum și  vacantarea funcției 

de  Viceprimar al comunei Bod; 

▪ Ordinul Instituției Prefectului nr.801 din  22.10.2020 privind  declararea ca legal constituit  Consiliul 

Local al Comunei Bod; 

▪ Prevederile art. 152, alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.6 alin.(3) respectiv art.30 alin.(1) lit. c) si alin.(2) din Legea nr.24/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se alege în funcția de viceprimar a comunei Bod domnul BODEAN GHEORGHE ,din partea PARTIDULUI 

NAȚIONAL LIBREAL.  

ART.2 Domnul BODEAN GHEORGHE a  fost ales cu votul secret al majorității absolute a consilierilor, respectiv 

9 voturi pentru din 11 voturi exprimate.        

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Secretarul general al comunei Bod. 
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