
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

                    PRIMARUL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                          
 

                                       DISPOZIŢIE 

      privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă 

                                         ordinară  
 
        În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1, art.40, art.72 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.a, 
alin.2 şi alin.5- alin.7 din legea nr.215/ 2001, legea administratiei publice locale , 
republicată , cu modificarile si completarile 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 dispozitiilor art. 68 alin.1,art.72 alin.1, art.115 alin.1 lit.a , alin.2 şi 
alin.nr.5- alin.nr.7 din legea  nr.215/2001 , legea administratiei publice locale, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare  , 
         Viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei , judeţul 
Prahova ,  
                      

                                        DISPUNE : 

 
 ART.1- Se convoacă Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă  
 ordinară în data de 27.11.2018, orele 16,00, care va avea loc în sala de  
 şedinţe a Consiliului Local . 
              Proiectul ordinii de zi va fi următorul :  
1.Aprobarea procesului –verbal încheiat in cadrul şedintei extraordinare a  
    Consiliului local din data de 26.10.2018 - prezintă secretarul U.A.T.C . 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de validare a     
    mandatelor Consiliului local - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de  
    primar al U.A.T.C. 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  
    Irimia Gheorghe -Constantin - iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al  
    U.A.T.C. 



4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  
    Iordan Vasile - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C. 
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  
    Manole Nicolae - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C. 
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului  
    Marin Marius -Adrian - iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al  
    U.A.T.C. 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii de specialitate  
     ale Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei - iniţiat de viceprimarul cu  
     atribuţii de primar al U.A.T.C. 
8. Proiect de hotărâre privin privind acordarea unui mandat special viceprimarului 
    comunei, reprezentantul U.A.T.C. Gura Vitioarei, in Adunarea Generala a  
    Asociaţiei   de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru Managementul  
    Deşeurilor Prahova’’.- iniţiat de viceprimarul cu  atribuţii de primar al U.A.T.C 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la  
    data de 30.09.2018 - iniţiat de viceprimarul cu atribuţii de primar al U.A.T.C. 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local -iniţiat de viceprimarul  
    cu atribuţii de primar al U.A.T.C. 
 
ART. 2 –Prezenta dispozitie va fi adusa la cunoştinţă publică si se comunică 
persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
         
 

 

 

      Viceprimar 

cu atribuţii de primar                                                                                                                         

  Stănescu Gheorghe                                                AVIZAT                                                         

                                                                            SECRETAR U.A.T. C.  

                                                           JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
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