
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea d-lui Vuţă Viorel-Marius, Viceprimarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

care va îndeplini  atribuţiile Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pe durata concediului de 

odihnă al acestuia 

                                                                                            

           În conformitate cu prevederile: 

-Art.1, art.2 şi art. 4 din Ordonanţa 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 şi completările ulterioare ; 

- Art.213 şi art.214 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

  Văzând : 

-Cererea d-lui Primar Dima Gheorghe nr. 12.457/ 19.04.2021 prin care solicită efectuarea a 2 (două) 

zile de concediu de odihnă în perioada 22.04.2021 – 23.04.2021; 

-Referatul  nr. 12459 /19.04.2021  întocmit de Compartimentul Resurse umane, prin care se propune 

emiterea unei dispoziţii privind desemnarea d-lui viceprimar Vuţă Viorel-Marius care va îndeplini 

atribuţiile primarului pe perioada  efectuării concediului de odihnă,  

  În  temeiul prevederilor art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, emite prezenta dispoziţie : 

 

            

              Art.1. – Pe perioada  efectuării concediului de odihnă al domnului Dima Gheorghe  –Primar 

al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova , perioadă cuprinsă între 22.04.2021 – 23.04.2021 ,  atribuţiile  

ce sunt date prin lege  în competenţa primarului , ca şef al administraţiei  publice locale şi pentru  

asigurarea conducerii operative şi eficiente a activităţilor aparatului de specialitate al primarului  

comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , se delegă  domnului  Vuţă Viorel-Marius , Viceprimar al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova . 

              Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

  

                                                                       P R I M A R , 

                                                                       Gheorghe Dima 

                                                                                     

                                                                                                                    Contrasemnează : 

                                                                                                              Secretar general al comunei,   

                                                                                           Nicoleta Savu                                           

Bărcăneşti, 19.04.2021 

Nr.80 

5 expl. 

 

 

 

R O M Â N I A  
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Lista cu persoanele la care se difuzează Dispozitia Primarului  nr. 80/ 19.04.2021 

privind desemnarea d-lui Vuţă Viorel-Marius, Viceprimarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

care va îndeplini  atribuţiile Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pe durata concediului de 

odihnă al acestuia 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Serviciul/ 

Compartimentul 

Funcţia Semnătura Data 

1. Vuţă Viorel-Marius  Viceprimar   

2. Oprea Mariana Resurse umane Inspector   

3. Savu Nicoleta  Secretar general 

al comunei 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P R O I E C T    de   D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea d-lui Vuţă Viorel-Marius, Viceprimarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

care va îndeplini  atribuţiile Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pe durata concediului de 

odihnă al acestuia 

                                                                                            

               În conformitate cu prevederile: 

-Art.1, art.2 şi art. 4 din Ordonanţa 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 şi completările ulterioare ; 

- Art.213 şi art.214 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

  Văzând : 

-Cererea d-lui Primar Dima Gheorghe nr. 12.457/ 19.04.2021 prin care solicită efectuarea a 2 (două) 

zile de concediu de odihnă în perioada 22.04.2021 – 23.04.2021; 

-Referatul  nr. 12459 /19.04.2021  întocmit de Compartimentul Resurse umane, prin care se propune 

emiterea unei dispoziţii privind desemnarea d-lui viceprimar Vuţă Viorel-Marius care va îndeplini 

atribuţiile primarului pe perioada  efectuării concediului de odihnă,  

  În  temeiul prevederilor art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, emite prezenta dispoziţie : 

 

              Art.1. – Pe perioada  efectuării concediului de odihnă al domnului Dima Gheorghe  –Primar 

al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova , perioadă cuprinsă între 22.04.2021 – 23.04.2021 ,  atribuţiile  

ce sunt date prin lege  în competenţa primarului , ca şef al administraţiei  publice locale şi pentru  

asigurarea conducerii operative şi eficiente a activităţilor aparatului de specialitate al primarului  

comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , se delegă  domnului  Vuţă Viorel-Marius , Viceprimar al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova . 

              Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova                                                                                      

 

                                                                        P R I M A R , 

                                                                       Gheorghe Dima 

                                                                                     

                                                                                                                    Avizat legalitate : 

                                                                                                              Secretar general al comunei,   

                                                                                           Nicoleta Savu                                           

 
 

Bărcăneşti, 19.04.2021 

Nr. 80 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 



 

                                                                                                                                                             Aprob, 
                                                                                                                                                             Primar, 
                                                                                                                                                             Dima Gheorghe                                   
 

R E F E R A T 
privind   desemnarea d-lui Vuţă Viorel-Marius, Viceprimarul comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova , cu  îndeplinirea  atribuţiilor Primarului , pe durata efectuării concediului de odihnă al 
acestuia 

 
 
 
 Potrivit O.G 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 şi completările ulterioare şi O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

primarii si viceprimarii au dreptul la concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, 

precum si la concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.  

           Durata concediului de odihna anual pentru persoanele menţionate este de 25 de zile 

lucratoare  . Primarul si viceprimarul nu pot efectua concediul de odihna simultan. Primarul şi 

viceprimarul vor aduce la cunoştinţă Consiliului local , în şedinţa premergătoare plecării în 

concediul de odihnă , perioada de efectuare a acestuia.  

În aceiaşi şedinţă, primarul va aduce la cunoştinţă dispoziţia privitoare la desemnarea  

viceprimarului care va indeplini atribuţiile  pe durata  concediului. 

            Dl. Dima Gheorghe, primarul comunei Bărcăneşti, are drept de concediu de odihnă , pentru  

anul 2021, respectiv 25  zile concediu odihnă. 

             Prin cererea nr.12.457 din 19.04.2021 a solicitat efectuarea a 2 (două) zile din concediul 

de odihnă , în perioada 22.04.2021 – 23.04.2021, urmând ca sarcinile să fie preluate pe perioada 

efectuării concediului de odihnă de dl.viceprimar Vuţă Viorel-Marius . 

Având în vedere cele arătate mai sus, este necesară emiterea unei dispoziţii prin care, pe 
perioada 22.04.2021 – 23.04.2021 , cât dl.Primar Dima Gheorghe efectuează concediul de 
odihnă, sarcinile să fie preluate de dl. Viceprimar Vuţă Viorel-Marius, iar dispoziţia si cererea de 
concediu de odihnă să fie aduse la cunoştinţă membrilor consiliului local. 

 
 
 

INSPECTOR, 
                                                                           Mariana Oprea 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Nr.  12.459 dos.II2/19.04.2021 

 



 Nr.  ________ din  _________ 

 

                                                                          

 

                                              CĂTRE,  

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

 

 

 

 

     Subsemnatul DIMA GHEORGHE, Primar al comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova , vă rog să-mi aprobaţi efectuarea a 2  zile de concediu de odihnă, aferent 

anului 2021, în perioada de 22.04.2021- 23.04.2021 . 

     Pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile sunt preluate de dl. 

Viceprimar Vuţă Viorel-Marius. 

 

 

 

Data : 19.04.2021                           Semnătură___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 



 
Articolul 157 

Delegarea atributiilor 

  

  

   (1) Primarul poate delega, prin dispozitie, atributiile ce îi sunt conferite de 

lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor 

functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului 

public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes 

local, în functie de competentele ce le revin în domeniile respective. 

   (2) Dispozitia de delegare trebuie sa prevada perioada, atributiile delegate si 

limitele exercitarii atributiilor delegate, sub sanctiunea nulitatii. Dispozitia 

de delegare nu poate avea ca obiect toate atributiile prevazute de lege în sarcina 

primarului. Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a 

persoanei careia i se deleaga atributiile. 

   (3) Persoana careia i-au fost delegate atributii în conditiile alin. (1) si (2) 

exercita pe perioada delegarii atributiile functiei pe care o detine, precum si 

atributiile delegate; este interzisa subdelegarea atributiilor. 

   (4) Persoana careia i-au fost delegate atributii în conditiile alin. (1) si (2) 

raspunde civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru faptele savârsite cu 

încalcarea legii în exercitarea acestor atributii. 

 
Articolul 214 

Concediul de odihna 

  

  

   (1) Durata concediului de odihna anual pentru persoanele prevazute la art. 

213 este de 25 de zile lucratoare. 

   (2) Planificarea concediului de odihna al persoanelor prevazute la art. 213 se 

face de presedintele consiliului judetean sau de primarul unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, in luna decembrie a anului premergator celui in care se 

efectueaza concediul, pe baza consultarii cu vicepresedintii, respectiv cu 

viceprimarii. 

   (3) Presedintele si vicepresedintii aceluiasi consiliu judetean, primarul si 

viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiasi unitati/subdiviziuni administrativ-

teritoriale nu pot efectua concediul de odihna simultan. 

   (4) In situatia in care mandatul persoanelor prevazute la art. 213 incepe in 

timpul anului, durata concediului de odihna se stabileste proportional cu timpul 

efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat in anul respectiv. 

   (5) Pentru perioada concediului de odihna, presedintii si vicepresedintii 

consiliilor judetene, primarii si viceprimarii beneficiaza de o indemnizatie de 

concediu ce reprezinta media zilnica a indemnizatiei din luna/lunile in care este 

efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu de odihna. Media 

zilnica a indemnizatiei din luna/lunile in care este efectuat concediul se 

calculeaza prin impartirea indemnizatiei aferente lunii/lunilor in care este 

efectuat concediul la numarul de zile lucratoare din luna/lunile 

respectiva/respective. 

   (6) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii si 

viceprimarii efectueaza concediul de odihna in fiecare an. 

   (7) Concediul de odihna al persoanelor prevazute la art. 213 poate fi intrerupt 

in mod exceptional daca interesele colectivitatii locale impun prezenta acestora 

in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala. In asemenea situatii, 

inlocuitorul desemnat il instiinteaza de indata pe presedinte, respectiv pe 

primar, iar concediul de odihna al acestuia se intrerupe. La incetarea cauzelor 

care au determinat intreruperea concediului de odihna, acesta este reluat, durata 

lui prelungindu-se cu perioada cat a fost intrerupt. 

 


