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Dispoziția  

Nr. 60 din 17 martie 2014 
 

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 39/2014 privind 
delegarea exercitării unor atribuții viceprimarului comunei Dudeștii Noi 

 
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

considerând că soluționarea și gestionarea treburilor publice de la nivelul 
comunei Dudeștii Noi, ca atribuții esențiale ale autorităților administrației publice 
locale statuate prin Constituția României, republicată, și alte acte normative, nu 
pot fi disociate de organizarea corespunzătoare a activității autorității executive și, 
pe cale de consecință, pe cea a viceprimarului comunei care asigură exercitarea 
unor atribuții ale primarului delegate de acesta, 

 

având în vedere dispozițiile art. 57 și 65 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 27.06.2012 privind 
alegerea domnului Ion GOȘA în funcția de viceprimar al comunei Dudeștii Noi, 

 

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea DISPOZIȚIE: 
 

Art. I. - Dispoziția nr. 39/2014 privind delegarea exercitării unor atribuții 
viceprimarului comunei Dudeștii Noi se modifică și se completează după cum 
urmează:  

1. Litera o) a articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„o) conduce și coordonează întreg personalul din aparatul de specialitate al 

primarului, precum și cel care desfășoară activități în baza Acordului de 
Cooperare nr. 1.033/21 martie 2013 încheiat la nivelul Filialei Județene Timiș a 
Asociației Comunelor din România, cu excepția Compartimentului agricol, 
urbanism și organizarea teritoriului care trece în subordinea administratorului 
public;” 

2. După litera o) a articolului 1 se introduc literele o
1
) și o

2
) care vor avea 

următorul cuprins: 
„o

1
)îndeplinește toate atribuțiile primarului pe linie de protecție civilă și situații 

de urgență;” 
„o

2
)îndeplinește toate atribuțiile primarului pe linie de protecția și sănătatea 

în muncă în ceea ce privește persoanele care desfășoară activități în cadrul 
primăriei sau în folosul colectivității;” 



3. Aliniatul (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) În situația în care se impune plecarea viceprimarului de la sediul 

Primăriei, pe perioada absenței acestuia coordonarea operativă, potrivit alin. (2), 
este asigurată de administratorul public al comunei. Înainte de plecarea de la 
sediul Primăriei, viceprimarul are obligația să-l încunoștințeze pe administratorul 
public al comunei în ceea ce privește durata absenței și locul unde poate fi găsit.” 

4. Aliniatul (4) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(4) Despre eventualele măsuri adoptate de viceprimar care depășesc sfera 

operativității, acestea vor fi aduse la cunoștința primarului comunei, telefonic, în 
situația în care aceasta este posibil sau imediat ce primarul comunei își face 
apariția la sediu. În mod similar va proceda administratorul public al comunei în 
relația cu viceprimarul.” 

5. După aliniatul (2) al articolului 4 se introduc două aliniate (3) și (4) cu 
următorul cuprins: 

„(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate și a celor de înlocuitor de drept 
al primarului viceprimarul comunei semnează în numele primarului acte 
administrative, adeverințe, autorizații, certificate, adrese, situații precum și alte 
documente ce intervin în activitatea curentă a Primăriei. 

(4) În situația în care se impune plecarea viceprimarului de la sediul 
Primăriei, pe perioada absenței acestuia, aliniatul (3) se aplică în mod 
corespunzător administratorului public.” 

 

Art. II. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș 
pentru exercitarea controlului de legalitate, viceprimarului comunei, 
administratorului public al comunei, se depune la Monitorul Oficial al comunei 
Dudeștii Noi, care se păstrează la Biblioteca Comunală Dudeștii Noi și se publică 
pe pagina de internet la adresa www.pcdn.ro.  
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