ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 39
privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Frecăţei Tulcea în data de 08 februarie 2017
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
plecarea în concediul de odihna a primarului comunei Frecăţei, judeţul Tulcea în data
de 08 februarie 2017;
prevederile art. 38, alin. 1 din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali;
prevederile art. 57 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115, alin. 1, lit. a din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată:
În temeiul art. 68 alin. (1) şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicată, modificata si comletata ulterior:
D ISPU N:
Art. 1 - Pentru asigurarea conducerii operative şi eficiente a activităţilor din aparatul de specialitate
al primarului comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, cât şi pentru o mai bună cuprindere a atribuţiilor ce
sunt date prin lege în competența primarului ca şef al administrației publice locale, se deleagă
viceprimarului Mitu Paul, unele dintre aceste atribuţii, Tulcea în data de 08 februarie 2017, după
cum urmează:
1. Emite dispoziţii pentru situaţi ce nu suportă amânare şi care impun adoptarea acestora.
2. Răspunde direct de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului, hotărârile Consiliului
Local şi actele normative referitoare la activităţile specifice compartimentelor pe care le
coordonează.
3. Semnează pentru primarul comunei Frecăţei adrese, situaţii, delegaţii, certificate fiscale,
certificate urbanism, atestate de producător, autorizaţii de construire, adeverinţe, pontajele
angajaţilor.
4. Primeşte corespondenţa şi se ocupă de distribuirea acesteia către persoanele competente
pentru soluţionarea ei.
5. Reprezintă instituţia în relaţia sa cu alte autorităţi sau instituţii publice.
6. Coordonează şi îndrumă activitatea compartimentelor şi serviciilor repartizate prin
organigramă.
Art. 2 - Atribuţiile delegate le completează pe cele prevăzute în fişa postului pentru perioada
amintită la art. 1 din prezenta dispoziţie.
Art. 3 - Dispoziţia va fi comunicată dlui. viceprimar Mitu Paul precum şi instituţie Prefectului –
Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 06.02.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN
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