
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                           
          PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova 

 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
18.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.26923/2015 întocmit de Secretarul MunicipiuluiCraiova 
prin care se propune alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova; 

 În conformitate cu prevedrile art.57 şi art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, modificată şi completată,  coroborate cu 
art.18 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi art. 
11 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

În temeiul art.36 alin.9, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 
Art.1. Se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Craiova dl./dna. _____________. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 

         INIŢIATOR,    AVIZAT, 
            PRIMAR,     SECRETAR, 

    Lia - Olguţa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Nr.26923/17.02.2015      

 

 
                                                                                                         Se aprobă, 
                                                                                                            Primar, 
                                                                                                 Lia-Olguţa VASILESCU 

 

 

 

RAPORT 

privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova 
 
 

 
 

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr._____/2015 a 
încetat mandatul de Viceprimar al Municipiului Craiova al dnei.Cristina Mariana Calangiu, 
ca urmare a demisiei, în conformitate cu prevederile art.57 alin.1 şi 3 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală coroborat cu art.2 alin.3 din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi art.11 din 
Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale, municipiile reşedinţă de judeţ au doi viceprimari, aleşi cu 
votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din randul membrilor acestora. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou viceprimar al municipiului 
Craiova. 

 
 

 
 
 

 
SECRETAR, 

Nicoleta MIULESCU 
 


