ROM ANI A
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr. 78
privind delegarea atribuţiilor viceprimarului
Primarul comunei Bruiu,
In conformitate cu prevederile ari. 57 alin. (2) coroborate cu prevederile art.63 lit. b) si lit d)
respectiv art.63 alin.(3) lit. c), alin. (5) lit. b), c), d) f) şi h), ari. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
DISPUNE

Art. 1. Se deleaga următoarele atribuţii ale Primarului comunei Bruiu, Viceprimarului comunei
Bruiu - dl.Gherghel Emil, ales prin H.C.L. nr. 29/5/22.06.2016 :
a) atribuţii prevăzute la art.63 lit.b referitoare la relaţia cu consiliul local, respectiv alin.3)
lit.(c) :
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei şi le supune aprobării acestora consiliului local;
b) atribuţii prevăzute la art.63 lit.(d) privind serviciile publice asigurate cetăţenilor :
alin. 5) :
1. lit.(c) :
- ia masuri pentru organizarea executării si executarea in concret a activitatilor
prevăzute la art.36 alin.6 lit a) după cum urmeaza :
1. ordinea publica;
2. situaţiile de urgenta ;
3. protecţia si refacerea mediului;
4. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de
arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice si rezervaţiilor naturale;
5. dezvoltarea urbana
6. podurile si drumurile publice;
7. serviciile comunitare de utilitate publica : alimentare cu apa, canalizare, salubrizare,
iluminat public ;
8. locuinţele si celelalte unitati locative aflate in proprietatea uni tatii administrativteritoriale ;
2. lit.(d) :
ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.36, alin.(6) lit.a)-d), precum şi a bunurilor
din patrimoniul public şi privat al comunei;
3. lit.(f) :
- asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului
local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora ;
4. lit.(h) :
- asigura realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
c)
supraveghează respectarea si desfasurarea programului de lucru in cadrul instituţiei, in ace
sens revenindu-i următoarele atribuţii :
1. sa urmareasca semnarea in mod corect a condicii de prezenta la începerea si
-

terminarea programului;
2. sa evidenţieze orele lucrate peste program si sa faca propuneri de recuperare a
acestora conform legii;
3. sa asigure indeplinirea normelor stabilite pentru beneficiarii Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările si completările;
4. sa întocmească in baza evidentelor tinute, pontaj lunar in vederea intocmirii
formelor de plata.
d) alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor interesate prin grija secretarului comunei.

Emisa în Bruiu la data de 15 iulie 2016.

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

DIFUZAT: 1 ex. Instituţia Prefectului-judeţul Sibiu
1 ex. Dosar Dispoziţii
1 ex. Viceprimar
1 ex. Dosar personal

