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                                         HOTĂRÂRE 

                privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei  

      Stănescu Gheorghe ca urmare a revocării hotărârilor Consiliului local 

                                    nr.36-nr.37/12.09.2018 

 
          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, Schiopu Maria 
Daniela, Brăgea Constantin şi Micu Constantin, şi luând act de propunerea 
motivată a acestora, precum şi de raportul de specialitate al secretarului unităţii 
administrativ teritoriale, 
        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 , 
        Având în vedere avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ 
teritoriale, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 , 
        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 –Aprobă schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei, Stănescu 
Gheorghe , consilier local al Partidului Social Românesc , şi declararea ca vacantă 
a funcţiei de viceprimar al comunei, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 



ART.2 –La data adoptării prezentei hotărâri se revocă hotărârea Consiliului local 
nr.61/18.11.2016 privind alegerea viceprimarului comunei, Stănescu Gheorghe. 
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 ,domnului Stănescu Gheorghe si compartimentelor de 
resort din aparatul de specialitate al primarului.  
 
 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

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

                                                             JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
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