
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  Constantin Dumitru Laurențiu 

 având funcţia de  viceprimar al  comunei Beceni  

 

Primarul comunei Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

- referatul compartimentului Resurse umane, urbanism, relaţii publice, 

înregistrat la nr. 253/11.01.2021; 

- prevederile art. art. 152 (1) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Hotărârea Consiliului local Beceni nr. 1/5.01.2021 privind alegerea 

viceprimarului comunei Beceni;  

 

În temeiul     196 (1) lit „b ”  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

D I S P U N E   : 

 

Art.1. Se deleagă domnului Constantin Dumitru Laurențiu – viceprimar al 

comunei Beceni, judeţul Buzău următoarele atribuţii: 

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

operative pentru buna funcţionare a acestora; 

2. Asigură informarea operativă a primarului despre evenimentele deosebite 

ce au avut loc pe raza comunei, precum și măsurile ce le-a dispus pentru 

remedierea situației; 

3. Participă la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite la 

reconstituirea dreptului de proprietate, atunci când este solicitat de 

președintele comisiei locale de fond funciar; 

4.  Răspunde de rezolvarea  în termen legal a cererilor, reclamațiilor,  

sesizărilor și a propunerilor cetățenilor, care îi sunt repartizate spre 

soluționare; 

5. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative, 

precum şi însărcinări date în scris sau verbal de primarul comunei Beceni. 

Art.2. Secretarul  general al comunei va comunica persoanelor  şi autorităţilor 

interesate. 

P R I M A R , 

Adrian BURLACU 

CONTRASEMNEAZĂ: 

Secretar general al comunei, 

                                                                                            Elena CÂRCEI  

Beceni 

Nr. 6/12.01.2021 

 

 

 



  

Se aprobă,  

  P R I M A R , 

Adrian BURLACU 

  

  

  

RR OO MM ÂÂ NN II AA   

J U D E ŢU L  B UZ ĂU  

PRIMĂRIA  COMUNEI BECENI  

Compartiment Resurse umane, urbanism, relaţii publice 

 

 

Nr. 253/11.01.2021 

 

REFERAT  

 

vizând  necesitatea emiterii unei  dispoziţii privind  delegarea atribuţiilor  

viceprimarului comunei Beceni 

  

 

PPrriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  BBeecceennii  nnrr..  1/5.01.2021,, domnul 

Constantin Dumitru Laurențiu a fost ales în funcţia de viceprimar al comunei 

Beceni, situaţie în care se impune delegarea atribuţiilor aferente acestei funcţii, 

în conformitate cu prevederile art. art. 152 (1) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, care prevede: „Viceprimarul este subordonat primarului şi, în 

situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care 

exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate 

delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului”.   

Faţă de cele expuse,  propun emiterea unei dispoziţii privind   delegarea 

atribuţiilor  viceprimarului comunei Beceni. 

 

Consilier,  

Ramona Voicu   


