
ROMANIA                                                                          Nr. 103 din 27 august 2021                                                                                   

Judetul  CARAS  SEVERIN                                                              

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                           

- Primar -                           

                                                              

                                                                DISPOZITIE 

 

 privind desemnarea d-lui Suta Dionisie, Viceprimarul comunei Eftimie Murgu, judeţul 

Caras Severin, persoana care va îndeplini atribuţiile Primarului comunei Eftimie Murgu, 

judeţul Caras Severin, pe durata concediului de odihnă al acestuia pentru asigurarea 

continuității activităților specifice autorității executive a administrației publice locale 

 

        În conformitate cu prevederile:  

 

- 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 Otiman Mihai nr. 1508/ 26.08.2021 prin care comunica efectuarea 

a 5 (cinci) zile de concediu de odihnă în perioada 30.08.2021 – 3.09.2021;  

-Referatul nr.1509 /27.08.2021 întocmit de secretarul general al comunei, prin care se 

propune emiterea unei dispoziţii privind desemnarea d-lui viceprimar Suta Dionisie care 

va îndeplini atribuţiile primarului pe perioada efectuării concediului de odihnă,  

-H.C.L. Eftimie Murgu nr. 48/6.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei, 

      

        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 ,  

 

DISPUNE:        

        Art.1. – Pentru asigurarea continuității activităților specifice autorității executive a 

administrației publice locale pe perioada efectuării concediului de odihnă al domnului 

Otiman Mihai –Primar al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caras Severin , perioadă 

cuprinsă între 30.08.2021 – 3.09.2021, 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 

Eftimie Murgu , judeţul Caras Severin, se deleagă domnului Suta Dionisie , Viceprimar 

al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caras Severin . Atribuţii prevăzute de O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu exceptia  art.155 alin. (5) lit.”e”.   

         Art.2.-Prezenta dispozitie se comunica:  Institutiei Prefectului judetului Caras 

Severin, primarului si viceprimarului Comunei Eftimie Murgu; 

 

                  Primar,                                             Contrasemnează pentru legalitate  

            Mihai Otiman                                                Secretar general al u.a.t. 

                                                                                              Liviu Imbrescu 


