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                                            Notă de fundamentare 

 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Gura Vitioarei, Stanescu  

                       Gheorghe, ca urmare a revocării hotarârii nr.36/12.09.2018 de  
                                       schimbare din funcţie a acestuia 

 

 Consiliul local al comunei Gura Vitioarei, jud. Prahova, avand in vedere adresa 
Prefecturii nr 16872/19.10.2018, a analizat motivele invocate de prefect cu privire la 
nelegalitatea hotararii nr.36712.09.2018 privind schimbarea din functie a viceprimarului 
comunei Gura Vitioarei, Stanescu Gheorghe ,în ceea ce priveste caracterul şi urgenţa 
sedintei din data de 12.09.2018 , si constată urmatoarele : 

- Stanescu Gheorghe nu are sustinere politica in consiliu, acesta provenind de la 
P.S.R.O. care are un numar de 2 consilieri locali din totalul de 15, restul in numar 
de 6 fiind de la P.N.L., 6 de la P.S.D. si inca unul de la A.L.D.E. si deci „ nu 
reprezinta configuratia politica a consiliului local”.  

               În concluzie , nu ne reprezinta politic; 
- Lipsa totala a transparentei privind cheltuirea banului public, prin neaducerea la 

cunostinta consilierilor locali a contractelor de lucrări contractate , si prin refuzul 
de a le prezenta in sedinta , asa cum a solicitat doamna consilier local ALDE 
Negoita Elena 

- Slaba pregătire profesionala în domeniul administratiei publice locale , profesia de 
baza fiind cea de operator extracţie ,si refuzul de a-si insusi prevederea legala 
atunci cand i se aducea la cunostinta de catre Secretarul UATC , de catre consilierii 
locali sau de catre anumiti salariati din compartimentele de resort , motiv pentru 
care nu poate conduce institutia Primaria comunei , dispunand masuri nelegale , 
creând o tensiune permanenta între compartimente in ceea ce priveste emiterea 
actelor administrative. 

          Avand in vedere prevederile art. 57 alin 4 din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare, art 137, pct. 4 din 
Legea 115/2015 si in temeiul art 145 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala 
          Sunt de acord cu menţinerea motivată a propunerii de schimbare din functie a 
viceprimarului comunei Stănescu Gheorghe , ca urmare a revocarii HCL nr.36 si 
nr.37/12.09.2018. 
 
              Initiatori : Radu Ion , consilier local PNL ............ 
                               Bragea Constantin , consilier local PNL ............ 
                               Micu Constantin, consilier local PNL ............ 
                               Andreescu Mihai , consilier local PNL ............ 
                               Negoita Elena , consilier local ALDE .......... 
 
 



 
 
 
 


