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                                        HOTĂRÂRE 

        privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei  

               Gura Vitioarei către domnul consilier local Radu Ion 

 

 
        Având în vedere prevederile pct.IV, art.57 alin.4 ind.1 din O.U.G.nr.42/2016 
pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor 
acte normative , 
        Ţinând cont de prevederile art.72 alin.2 din legea nr. 215/2001 , legea 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare , 
        Luând act de ordinul nr.146/29.05.2018 al prefectului judeţul Prahova privind 
constatarea încetării de drept , ca urmare a decesului , a mandatului primarului 
comunei Gura Vitioarei , Tirifon Gheorghe 
        În temeiul prevederilor art.36 alin.1 ,art. 57 alin.1- alin.3, alin.5- alin.7 si 
art.115 alin.1 lit.b , alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001 , legea 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare , 
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
 
                                       HOTĂRĂŞTE : 
 

ART.1 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul local al comunei 
Gura Vitioarei deleagă pe domnul Radu Ion , consilier local din partea Partidului 
Naţional Liberal, care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului comunei, cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va beneficia 
de indemnizaţia lunară aferentă funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării 
acesteia , respectiv 7.600 lei. 



ART.2 –Începând cu data adoptării prezentei hotărâri , se revocă hotărârea 
Consiliului local nr.30/6.07.2018 prin care s-au delegat temporar atribuţiile 
viceprimarului catre consilierul local Nicolae Vasile , precum şi hotărârea 
Consiliului local nr.32/31.07.2018 privind modificarea art.1din  hotărârea 
Consiliului local nr.30/6.07.2018 prin care s-au delegat temporar atribuţiile 
viceprimarului catre consilierul local Nicolae Vasile . 
ART.3- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică , de către  
secretarul unităţii administrativ-teritoriale  Gura Vitioarei , la : Instituţia 
prefectului- judeţul Prahova , consilierul local cu atribuţii de viceprimar si 
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului.  
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