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ROMANIA
JUDE,TUL CARAS-SEVERIN

COMLINAGIRNIC
PRIMAR
DISPOZITIT]

privind delegarea atribufiilor cdtre viceprimarul comunei
Primarul comunei Girnic, judetul Caras Severin
Avdnd in vedere temeiurile juridice prevdzute de dispoziliile:
-art.120 alin. (l) qi art. l2l alin. (1) alin. (2) din Constitu{ia Romdniei, republicati;
-art. 3 paragraful 2 dinCarta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie
I 985, ratificatd prin Legea nr. l99l 1997 ;
-art.7 alin. (2) din Codul Civil;
-art. 21, art. 24, art. 27 si art. 28 din Legea cadru a descentraliz[rii nr. 195/2006, cu modilicirile
ulterioare;
-art. 57 alin. (2), afi. 63 din Legea administra{iei publice locale nr.2l5l200l, republicat[, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
-art. 18 alin. (1) din Legea nr.39312004 privind Statutulalegilor locali. cu modificarile gi c*rnpletdrile
rulterioare;

-Flot[r6reaConsiliului Localnr.48 din 23.06.2016 privind aleserea viceprimaruluicomunei {rirnicl
Consider6nd cd solufionarea gi gestionarea treburilor puhli*e de la nivelui comunci Llirnic. r:a
atribufii esen{iale ale autoritSlilor administra{iei publice locale statuate prin Constitu{ia Rorn6niei,
republicatd, qi alte acte normative, nu pot fi disociate de organizarea corespunz5toare a activitdtii
autoritdlii executi' gi, pe cale de consecinfi, pe cea a viceprinrarului comunei care asiguri exercitarea
unor atribu(ii ale primarului delegate de acesta,
In temeiul prevederilor art. 68 alin. (l) qi celor ale art" I l5 alin. (l) lit. a) din Legea
administrajiei publice locale nr.21512A01, republicat[, cu modil]clrile gi completlrile ulterioare,

DISPTJNE

Art. I - incep0nd cu data prezentei dispozilii, inlocuitorului de drept al primarului comunei,
respectiv d-l PIECEC VENTEL, viceprimarul comunei, i se deleagi urmltoarele atribu{ii:
a) semneazl documentele, ce revin, de la Camera de Conturi Caras Severin, primarului in exercitarea

competenlelor sale ;
b) pentru exercitarea corespunzitoare a atribu{iilor sale. viceprimarul colaboreazl cu compafiimentul
financiar contabil al instituliei, care ii vor asigura tot sprijinul necesar;
Art.2 - ( l) Pentru asigurarea continuit[1ii activitatrii specifice autorit5tii executive a administraliei
publice locale, in condilii de operativitate, pe perioada concediilor sau a oriciror alte situalii in care
primarul comunei nu poate s6-qi exercite atribufiile, viceprimarul poate indeplini atribufiile primarului
ccrnunei, in limita qiin condiliile stabilite de acesta.
(2) in lipsa primarului comunei de la sediul Primdriei, viceprimarul coordoneazd operativ
intreaga activitate a aparatului de specialitate al autoritelilor administra{iei publice locale. lnainte de
plecarea de la sediul Primdriei, primarul comunei are obliga(ia sd-l incunoqtinleze pe viceprimar in ceea

-

fi gnsit.
(3) In situalia in care se impune plecarea viceprimarului de la sediul Prim[riei, pe perioada absen{ei
acestuia coordonarea operativf,, potrivit alin. (2). este asigurati de secretarul comunei. ?nainte de
plecarea de la sediul Primiriei, viceprimarul are obligalia s6-l incunogtin{eze pe secretarul comunei in
ceea ce priveqte durata absen{ei qi locul unde poate fi gasit.
(4) Primarul igi rezerv[ dreptul de interven{ie in modul de realizare a atribu}iilor men{ionate la art.1.
Aft. 3 - (l) In exercitarea atribufiilor delegate, viceprimarul exercitd atribu{iile menfionate la art.l
in numele autorit5fii primarului comunei qi nu ?n nume propriu.
(2) in scopul indeplinirii atribufiilor delegate, viceprimarul va prezenta primarului comunei solulii
motivate de materializare a acestora.
Art. 4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se inslrcineazd dornnul Piecec Ventel ,
compartimentul financiar contabil , din aparaful de specialitate al primarului comunei.
Art. 5 - Prezenta dispozilie se comunicd de secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege.
Institutiei Prefectului jude[ului Caras Severin, persoanelor menlionate la art. 1 qi 2, qi se aduce la
cunogtin{d publica prin afisare
ce priveste durata absenlei qi locul unde poate
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