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PROCES V]]RRAI,
incheiat la data de 05.11.2020. ora 13 in sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului

Frasin. judetul Suceava

Are loc deschiderea lucrarilor sedintei extraordinare convocata prin Dispozitia
nr.228 din 05.11.2020, emisa de domnul primar al orasului Frasin, judetul Suceava.

In conlinuare, sec.etarul general al orasului ibce prezenta consilierilor, constatand

ca sunt prezenti toti cei 15 consilieri locali in functie.
Domnul Ciornei Comeliu Nicolaie, desemnat presedinte de sedinta prin

H.C.L.Frasin nr.99 din 05.11.2020, prezinta ordinea de zi dupa cum rumeaza :

1. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Orasului
Frasinjudetul Suceava. Initiator-priniarul orasului.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare inscris pc ordinea de zi si anume :

Proiect de hotarnre privind alegerea viceprimarului Orasului Frasin,judetul Suceava ,

lnitiator-primarul orasului.

Se aduc la cunostinta Consiliului Local Frasin prevederile art.139 alin.(7)-(10)
si art.152 alin.(2) {3) si a1in.(6) djn O.U.G. nt.5712019 privind Codul administativ, cu

modificarile si completarilc ulterioare si prevederile art.29 alin.(7) 110) si at.43 alfu.(2) {3)
din Regulamentul de organizare si functionarc al Consiliului local al orasului Fmsin. judetul

Suceava, aprcbat prin H.C.L.Frasin nr.140/2019 dupa cum urmeaza I vicep marul este a1es.

p n vot secret. cu majoritate absolutd. din rdndul membrilor consiliului locaI, la propuncrea
primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bazi de buletine de vot-

Alegerea vicepdmarului se realizeazi prin hotirare a consiliului local.La Celiberarea 5i
adoptarea hotirarilor care pdvesc alegerea sau eliberarea din functrie a viceprimarului participA

ti voteazd consilierul local care candideazi la linqia de viceprimar. Redactarea buletinelor de

vot trebuie si lie lir5 echivoc. Pentru exp marea opliunii se folosesc, de reguld, cuvintele da

sau nu. Buletinele de vot se introduc intr-o umi. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exp mati opliunea consilierului local sau au lbst folosite
ambele cuvinte si da si nu ). Ablinerile se numird la votudle impot va.

Domnul presedinte de sedinta roaga sd se l'aca proputed in acest sens, care sd fie
inscrise pe buletinele de vo1.

Cine face propuneri?

Domnul consilier Sorohan Gheorghe propune pc doamna Dobre Rodica.
Doanrna consilier Onisor Alina Elena propune pe domml Palahniuc Iulirn.



Au lost propuii sA fie trecuii in buletinele de vot pentru ftuclia de viceprimar, umltorii
consilie :

1) DOBRE ROD]CA
2) PALAHNIUC IULL{N

Domnul presedinte de sedinta prccizcaza cA exercitarea votului se va face in cabina

special amenajatd iar buletinele de vot vot fi introduse in un'u pregatita special in acest scop.

In ordine alfabetica, domnii consilieli primesc ur buletin de vot si procedeaza la exercitarea
rotului, bulerinul llind uherior introdu. in urna.

DupA efectuarea operaliunii de votare, s-a deschis uma rii s-au numar r.oturile atribuite
fiecaflri candidat la functia de viceprimar.

Avdnd in vedere cA s-a intrunit numtuu1 de voturi ,.PENTRU " prevdzut de lege,

respectjv 8, doamna DOBRE RODICA este aleasa viceprimar al orasului Frasin.
Pe durata exercitArii mandatului, viceprimalul igi pistreaza statutul de consilier 1oca1, ifui a

beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, flindu-i aplicabile incompatibilitd.tile
specihce funcliei de viceprimar previzute de cartea I titlul lV din Legea nr. 161/2003, cu

modihcirile qi completirile ulterioare.
Domnul Ciornei Corneliu Nicolaie - presedinte de sedinta,constatand ca nu mai

sunt probleme in discutie, multumeste pentru parlicipare celor prezenti si declara inchise
lucrarile sedinlei

PRESEDINTE DE SEDTNTA. SECRETARUL GENERAL AL ORASULU].
LTIPAS TLANACIORNEI CPRNELIU NICOLA]E

.'^J.',.
)-- i-:7\--r' -Ai .\ |

*\ !v v t,t'.'l..1

l. -'.... .


