
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

 

 

                                         HOTĂRÂRE 

              privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei 

 

 
         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 , cu modificările şi completările ulterioare , 
        Ţinînd cont de prevederile art.11 şi art.14 din O.G. nr. 35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , 
cu modificările şi completările ulterioare , 
        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 de 23.10.2018 se alege ca viceprimar al comunei Gura 
Vitioarei domnul ………….. , consilier local al ……………………….. . 
ART.2-  Pe durata exercitării mandatului , viceprimarul îşi păstrează statutul de 
consilier local , fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut . 
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 , viceprimar si compartimentele de resort din aparatul 
de specialitate al primarului comunei. 
 
 



 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                          
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                            SECRETAR U.A.T.C. 

                                                           JR.CONSTANTIN NICOLETA-CORINA 

 

 

 

Gura Vitioarei ,23.10.2018 

Nr…. 
 

 

 
 

                           
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 
 
 

                                        HOTĂRÂRE  

        privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale   

       individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul  

                                          2017 

 
 
         Având în vedere prevederile art.107 lit.d cap.lll şi anexa din H.G.nr.611/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici , cu modificări şi completări prin H.G. nr.1173/2008, 
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 
        Având în vedere iniţiativa legislativă a domnilor consilieri locali : Andreescu 
Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin, 
precum şi raportul secretarului unităţii administrativ-teritoriale , 
        În baza avizului de legalitate al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi a avizului comisiei pentru activităţi economico-financiare , amenajarea 
teritoriului şi urbanism , 
        În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a si alin.9 , art.45 alin.1 si art.115 
alin.1 lit.b, alin.3 si 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 –Se aprobă Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale 
ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale , pentru activitatea desfăşurată în 



anul 2017, raport întocmit de primarul comunei , calificativ de evaluare ,,foarte 
bine’’. 
ART.2– Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , viceprimarului cu atribuţii de primar al comunei şi 
inspectorului resurse umane din aparatul de specialitate al primarului , de catre 
Secretarul unităţii administrativ teritoriale  
        
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                               SECRETAR U.A.T.C                                       

                                                           JR. CONSTANTIN NICOLETA -CORINA  

 

 

 

 

 

 

Gura Vitioarei , 23.10.2018 

Nr….. 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

 

 

                                        HOTĂRÂRE 

        privind delegarea temporară către domnul consilier local ………… 

                            a atribuţiilor viceprimarului comunei  

   
        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 …………. , consilier local din partea Partidului 
……………, 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- 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.  
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                 SECRETAR U.A.T.C.                                     

                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA-CORINA 

 

 

 

 

 

Gura Vitioarei ,23.10.2018 

Nr. …. 
 

 
 

                           
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                                     
 
 
                                      HOTĂRÂRE 
              pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local de la nr. 34 la  

                                   nr.38/12.09.2018  
 

 

             Ţinând cont de prevederile art.39 alin.3 ultima teza1, art.43 alin.1 teza a ll-a 
ind.7 din legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,coroborate cu prevederile art.44 alin.2 
ind.2, art.44 alin.2 ind.6 şi art.44 alin.2 ind.8 din O.G.nr.35/2002 privind 
Regulamentul-cadrul de organizare si funcţionare a consiliilor locale , cu 
modificările şi completările ulterioare , 
         Având în vedere adresa nr.16872/dos./ll/B/1 din19.10.2018 emisă de 
instituţia prefectului –judetul Prahova , 
         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ 
teritoriale , precum şi de avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 si alin.2 lit.d, art.45 alin.1 şi alin.5 ind.9 
şi art.115 alin.1 lit.b , alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001 , legea administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                    
                                      HOTĂRĂŞTE : 
 

ART. 1 –Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.34/12.09.2018 privind 
aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza 
comunei Gura Vitioarei. 
ART.2 – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.35/12.09.2018 privind 
aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017. 



ART.3 – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.36/12.09.2018 privind 
schimbarea din funcţie a viceprimarului Stănescu Gheorghe .  
ART.4 – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.37/12.09.2018 privind alegerea 
viceprimarului comunei. 
ART.5 – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.38/12.09.2018 privind       

delegarea temporară către domnul consilier local Radu Ion a atribuţiilor 
viceprimarului comunei.  
ART. 6-  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însărcinează 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale  Gura Vitioarei. 
ART. 7 –Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică , prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale , viceprimarului cu atribuţii de primar 
al comunei , instituţiei prefectului- judeţul Prahova şi compartimentului de resort 
din aparatul de specialitate al primarului.  
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                  SECRETAR U.A.T.C. 

                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 

 

 

 

 

 

 

Gura Vitioarei , 23.10.2018 

Nr.44 
 

 

                                
 

 

 

  
                                



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

 

                                         HOTĂRÂRE 

                privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei  

                             Gura Vitioarei, Stănescu Gheorghe 

 
 
         Având în vedere prevederile art.57 alin.4 şi alin.4 ind.1 din legea 
nr.215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
        Luând act de prevederile art.137 pct.4 din legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale , pentru modificarea legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali ,  
        Ţinând cont de iniţiativa legislativă a unei treimi din numărul consilierilor 
locali în funcţie , si anume domnii: Andreescu Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, 
Brăgea Constantin şi Micu Constantin, şi luând act de propunerea motivată a 
acestora, 
        Ţinând cont de hotărârea Consiliului local nr.44/23.10.2018 pentru revocarea 
hotărârilor Consiliului local de la nr.34 la nr.38/12.09.2018 , 
        În temeiul prevederilor art.36 alin.1 ,art. 57 alin.4 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 – Schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei, Stănescu Gheorghe , 
consilier local al Partidului Social Românesc ,începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri.  
ART.2- Schimbarea din funcţia de demnitate publică, care este o funcţie 
eminamente politică , este motivată de faptul că viceprimarul Stănescu Gheorghe 



nu reprezintă configuraţia politică de la nivelul consiliului local , fapt pentru care 
nu mai este agreat de majoritatea politică constituită din Partidul Naţional Liberal 
şi Partidul Social Democrat la nivelul Consiliului local al comunei Gura Vitioarei , 
datorită faptului că  
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 , viceprimar si compartimentele de resort din aparatul 
de specialitate al primarului.  
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    ……………………..                                
                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                 SECRETAR U.A.T.C. 

                                                            JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 

 

 

 

 

 

Gura Vitioarei ,23.10.2018 

Nr. … 

 
 

                           
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                      
 
 
                                      H O T Ă R Â R E 
            privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN  
                    LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei 
 

          
         Având în vedere prevederile art.36 alin.1 din legea nr.215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
         Luând act de iniţiaţiva legislativă a domnilor consilieri locali :Andreescu 
Mihai, Radu Ion, Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin, 
         Ţinând cont de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ 
teritoriale şi de avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism , 
         În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art. 45 alin.1si art.115 alin.1, lit.b, alin.3 
şi alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova, 
 
 
                                      HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1.- Se aprobă amplasarea unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe 
raza comunei Gura Vitioarei, care să conţină : denumirea comunei Gura Vitioarei , 
însemnele steagului tricolor , precum şi un mesaj de bun venit. 
ART. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei. 
ART.3 -Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova , viceprimarului cu atribuţii de primar al localităţii , 
precum si compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
 



 
   
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
  
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                               SECRETAR U.A.T.C. 
                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
 
 
   
 
Gura Vitioarei ,23.10.2018    
Nr. …..            
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