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R O M Â N I A 
JUDETUL  VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A   nr.       /2014 

privind delegarea atributiilor  domnului Tirnoveanu Petrut, viceprimar al 
comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui in  perioada 01 iulie -21 iulie 2014 
 

avand in vedere: 
a) cererea  inregistrata la  nr. 2813 din  24 iunie 2014 prin  care  domnul Anton Vasile,  

primarul  comunei Muntenii  de Sus, judetul Vaslui, solicita concediul de ordihna  pe  anul  
2013; 

b) necesitatea delegarii atributiilor pe  care  le  are primarul  conform  legislatiei  in   
vigoare,   viceprimarului comunei, in vederea  eficientizarii activitatii  administratiei  publice  
locale; 

În aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a)  art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009; 
c) art.9 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992  privind concediul de odihna si alte 

concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si 
din unitătile  bugetare, cu modificările si completările ulterioare ; 

d) art. 1, art. 2, art.7  si art. 8, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.80/2003 privind 
concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor 
judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările si completările ulterioare ; 

e) Dispozitia primarului    nr. 8/2014  privind  programarea  concediilor  de  odihna 
pentru demnitarii publici, functionarii  publici si personalul contractual din  cadrul aparatului de  
specialitate al  Primarului   comunei  Muntenii de  Sus, judetul  Vaslui,  in  anul  2014;  

f) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 
şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei 
Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2013; 

in temeiul art. 57 alin. 2, art. 68 si art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata; 

Anton Vasile, primar al comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui; 
DISPUN: 

Art. 1. – Se deleaga  atributiile  primarului  comunei  in  perioada 01 iulie 2014 - 21 iulie  
2014, domnului   viceprimar  al  comunei, Tirnoveanu  Petrut, cu  exceptia celor  prevazute  la  
art. 63, alin. (4), lit. “a”    si   art. 65 din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare. 

Art. 2. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Vaslui, persoanei  
menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare  pe  pagina  de  internet: 
munteniidesus.ro. 

MUNTENII  DE  SUS: 30 iunie  2014 
  Primar,          Avizeaza pentru legalitate: 

                            Anton  Vasile    Secretar  comuna; 
                         (cu exercitare temporara de atributii) 

         Monica Burghelea  


