
R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

P R I M A R, 

 

  D I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind  delegarea atribuţiilor domnului  Mânzală Alexandru 

 având funcţia de  viceprimar al  comunei Beceni  

Primarul comunei Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

- referatul compartimentului Resurse umane, achizitii, urbanism, relaţii 

publice, înregistrat la nr. 3675/28.06.2016; 

- prevederile art. 57 alin.2  din  Legea nr.215/2001, Legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului local Beceni nr. 41/24 iunie 2016 privind alegerea 

viceprimarului comunei Beceni;  

În temeiul art. 68  şi 115 alin (1) lit. „a”din Legea nr.215/2001, Legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

D I S P U N E   : 

 

Art.1. Se deleagă domnului Mânzală Alexandru – viceprimar al comunei 

Beceni, judeţul Buzău următoarele atribuţii: 

1. Exercita atribuţiile primarului în lipsa acestuia din localitate, cu excepţia 

celor ce nu pot fi delegate; 

2.  Veghează la respectarea normelor de protecţia mediului si a 

ecosistemului din teritoriul administrat de  comuna Beceni,  conform Legii 

si specificului local; 

3. Răspunde de rezolvarea problemelor legate de aplicarea Legilor fondului 

funciar; 

4. Analizează periodic activitatea sectoarelor coordonate urmărind 

realizarea sarcinilor ce le revin pe parcurs si la sfârşitul perioadei; 

5. Supraveghează târgul, piaţa comunală şi oborul de animale; ia masuri 

operative pentru buna funcţionare a acestora; 

6.  Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de 

animale; 



7. Controlează igiena, salubritatea locurilor publice si a produselor 

alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de 

specialitate. 

8. Sesizează primarul comunei cazurile de realizare/demolare a 

construcţiilor fără autorizaţii de construire/ demolare;  

9.  Întocmeşte planul lunar  de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă;  

10. Ţine evidenţa efectuării orelor de muncă în folosul comunităţii de 

către beneficiarii de ajutor social; 

11.  Asigură instructajul  privind normele de tehnică a securităţii 

muncii pentru beneficiarii de ajutor social care efectuează ore de muncă în 

folosul comunităţii; 

12. Sesizează in timp util Primarul si Consiliul local asupra 

problemelor mai importante, cat si asupra deficientelor din sectoarele pe 

care le coordonează. 

13. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi alte acte 

normative, precum şi însărcinări din partea Consiliului Local sau Primar. 

Art.2. Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, viceprimarul 

colaboreaza cu toate compartimentele institutiei, care îi vor asigura tot 

sprijinul necesar. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate. 

P R I M A R, 

Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN 

AVIZEAZĂ : 

S E C R E T A R, 

Elena CÂRCEI 

 

Beceni 

Nr. 94/28.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


