
COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMĂRIA 

NR.6630 / 19.10..2018 

 

 

 

                                     INVITAŢIE 

 
În temeiul dispozitiilor art.39 alin.2 si alin.3 şi art.40 din legea nr.215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a 

dispozitiei nr.284/ 19.10.2018 sunteti invitat in ziua de vineri 23.10.2018 , orele 9,00, la 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei care va avea loc in sala de 
sedinte a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi : 
 
 
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 . 
 
 Comisiile de specialitate se vor întruni pentru avizarea proiectului de hotarare înscris  
pe ordinea de zi, vor întocmi avizele consultative si le vor inainta Secretarului U.A.T.C. 
Gura Vitioarei , în vederea emiterii avizului de legalitate/nelegalitate. 
                                                      

 

 

 

                                      Viceprimar cu atribuţii de primar 

                                                 Nicolae Vasile 


