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(1) Comunele, oragele

I

9i municipiile au c6te un primar ;i cAte un

viceprimar, iar municipiile regedinli de jude! au cdte un primar 9i cite
viceprirnari, alegi in condi[iile legii.

2

(2) Funclia de primar gi funclia de viceprimar sunt funcfii de demnitate

publici.
ftTICOLUt f liZ-Rolul, nun'lirea pi eliberarea din funclie a viceprimarului
(l) Viceprlmarul este subordonat primarului gi, in situaliile previzute de
lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situa{ie in care exerciti, in numele
primarului, atribuliile ce ?i revin acestuia. Primarul poate delega o parte
din atribuliile sale viceprimarului.

prin vot secret, cu majoritate absolutS, din
rfinclul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a

(2) Viceprimarul este ales,

consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de
viceprimarurlui se realizeazi prin hotirire a consiliului local.

vot. Alegerea

(alin situalia in care se aleg doi viceprimari, sunt declarali alegi candidalii
care au oblinut votul majoritSlii absolute. in aceastd situalie, consiliul
local desemneazS, prin hotdrdre, care dintre cei doi viceprimari exerciti
primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local,
prin hotSr6re adoptat5, prin vot secret, cu majoritatea a doui treimi din

numirul consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivati a
primaruluI sau a unei treimi din numirul consilierilor locali in func[ie.
Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni
ale mandatului consiliului local.
(5) La deliberarea gi adoptarea hotiririlor care privesc alegerea sau
eliberarea din funcfie a viceprimarului participi 9i voteazi consilierul local

care candideazi la funclia de viceprimar, respectiv viceprimarul in funclie
a cirui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarul igi pdstreazi statutul de
consilier local, firi a beneficia de indemnizatia aferentl acestui statut,
fiindu-i aplicabile incompatibilititile specifice func!iei de viceprimar
previzute de cartea I titlul lV din Legea nr.1,61/2003, cu modificirile si
(8) Durata rnandatului viceprimarului este egali cu durata mandatului
consiliului local. in cazul in care mandatul consiliului local inceteazi sau
inceteazd calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale
de 4 ani, inceteazi de drept ;i mandatul viceprimarului, firS vreo alti
formalitate.
AftTICOLUL 153-lndemnizalia primarului

;i a viceprimarului
viceprimarii au dreptul la

(1) Pe durata mandatului, primarii ;i
o
indemniza{ie lunarS, stabiliti potrivit legii privind salarizarea personalului
plStit din fonduri publice.
(2) Primarii

;i

viceprimarii au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a
cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor
de transport, cazare, indemnizatia de delegare sau deplasare, dupd caz,
precum gi a altor cheltuieli previzute de lege, altele dec6t indemnizatia
prevSzuti la alin. {1}.

