
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
 PROIECT 

                                  

             HOTĂRÂREA NR.________ 
privind alegerea viceprimarilor municipiului Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit de îndată în şedinţa 
extraordinară din data de 13.11.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate nr.165840/2020 întocmit de Secretarul 
General al Municipiului Craiova prin care se propune alegerea viceprimarilor 
municipiului Craiova și referatul de aprobare nr.165845/2020 al Primarului 
Municipiului Craiova;  

     În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr.582/2020 privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj; 

  În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.139 alin.3 coroborat 
cu alin.6, art.148, art.152, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aleg în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova următorii: 
 

1. _____________________; 
 

2. _____________________. 
 

  Art.2. Se desemnează dl.viceprimar __________________, să exercite primul calitatea 
de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata mandatului. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.__________________ şi 
dl._____________________ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.     

 
 

               INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                  PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 
            Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.165840/11.11.2020 
 
 

  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind alegerea viceprimarilor municipiului Craiova 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.148 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, municipiile reşedinţă de 
judeţ au câte un primar şi câte 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.   

Viceprimarul este subordonat primarului, fiind înlocuitorul de drept al 
acestuia, în situaţiile prevăzute de lege.Viceprimarul este ales prin vot secret, cu 
majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali, iar în situaţia alegerii unui număr de doi 
viceprimari, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi 
viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Prefectului nr.582/2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, art.148, 
art.152, art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.139 alin.3 coroborat cu 
alin.6, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, propunem 
alegerea celor doi viceprimari ai municipiului Craiova şi desemnarea unuia 
dintre aceştia să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului 
Municipiului Craiova, pe durata mandatului. 

 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.165845/11.11.2020 
 
 

  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind alegerea viceprimarilor municipiului Craiova 

 
 
 
 

 
Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului General al 

Municipiului Craiova nr.165840/2020 prin care se propune alegerea 
viceprimarilor municipiului Craiova. 

În conformitatea cu prevederile Ordinului Prefectului nr.582/2020 

privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj coroborate cu prevederile art.136 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea 
viceprimarilor municipiului Craiova şi desemnarea unuia dintre aceştia să 
exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului 
Craiova, pe durata mandatului. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Mihail GENOIU 
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