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                                       DISPOZIŢIE 

      privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă 

                                      extraordinară  
 

 
         Având în vedere adresa nr.16872/dos./ll/B/1 emisă de instituţia Prefectului – 
judeţul Prahova în data de 19.10.2018 , 
         În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.2-alin.3, art.40 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 , precum şi a dispoziţiilor 
art.35 alin.2 , art.44-art.45 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 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  
 extraordinară în data de 23.10.2018, orele 9,00, 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 ordinare a Consiliului 
local din data de 9.10.2018 - prezintă d-ra secretar al U.A.T.C. 
2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârilor Consiliului Local de la  
nr.34 la nr.38/12.09.2018 – iniţiat de domnul viceprimar cu atribuţii de primar al 
comunei. 



3. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui TOTEM –INTRARE ÎN 
LOCALITATE - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, 
Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a performantelor  
profesionale individuale ale Secretarului U.A.T.C pentru anul 2017, întocmit de 
primarul comunei - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, 
Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 
5.Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei  
Stănescu Gheorghe - iniţiat de domnii consilieri locali Andreescu Mihai, Radu Ion, 
Negoiţă Elena, Brăgea Constantin şi Micu Constantin. 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei –iniţiat de domnii 
consilieri locali Schiopu Maria –Daniela ,Niţă Gheorghe,Leonte Vasile ,Iosif  
Elena –Domnica ,Irimescu Silviu –Marius . 
7. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară către un consilier local a 
atribuţiilor viceprimarului comunei - iniţiat de domnii consilieri locali Schiopu 
Maria –Daniela ,Niţă Gheorghe,Leonte Vasile ,Iosif  Elena –Domnica ,Irimescu 
Silviu –Marius . 
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                                                                                                                         

   NICOLAE VASILE                                              AVIZAT 

                                                                            SECRETAR U.A.T. C.  

                                                           JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA 
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