
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

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

            nr.38 adoptate în şedinţa extraordinară din data de 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.3 şi  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 , instituţiei prefectului- judeţul 
Prahova , Tribunalului Prahova, persoanelor interesate şi compartimentelor de 
resort din aparatul de specialitate al primarului comunei. 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ 

  SCHIOPU MARIA DANIELA                          SECRETAR U.A.T.C.                                     

                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
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