ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind întreruperea efectuării concediului de odihnă al primarului comunei Șoldanu
în perioada 19 – 22 februarie 2017

MARIN Iulian, p.Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:
 înştiinţarea înregistrată sub nr. 825/17.02.2017, referitoare la necesitatea întreruperii concediului de odihnă al dlui
GEAMBAŞU Iulian, primarul comunei Șoldanu, în perioada 19 – 22 februarie 2017;
 Dispoziția nr.73/19.12.2016 privind convocarea Adunării generale A.Co.R. înregistrată la Primărie Șoldanu cu
nr.297/27.01.2017;
 Dispoziţia nr.8/30.01.2017 privind desemnarea dlui MARIN Iulian, ales în funcţia de viceprimar al comunei
Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor primarului comunei, în perioada efectuării concediului de odihnă;
 Hotărârea Consiliului Local Şoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi ştatul de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Soldanu şi Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.

În baza:
 prevederilor art.38 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
 prevederile art.8 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii
ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor;
 prevederilor art.57 alin.(2) şi art.63 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.

DISPUN:
Art.1. – Se întrerupe efectuarea concediului de odihnă al dlui primar, GEAMBAȘU Iulian, în perioada 19 – 22
februarie 2017, pentru reprezentarea comunei Șoldanu la Adunarea generală a Asociației Comunelor din România
(A..Co.R.), durata acestuia prelungindu-se până la data de 12 martie 2017.

Art.2. – În perioada 19 – 22 februarie 2017 se suspendă aplicabilitatea Dispoziției nr.8/30.01.2017 privind
desemnarea dlui MARIN Iulian, ales în funcţia de viceprimar al comunei Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor
primarului comunei în perioada efectuării concediului de odihnă, acțiunea acesteia prelungindu-se pentru toată durata
concediului primarului.

Art.3. – Dl primar, GEAMBAȘU Iulian și dl viceprimar, MARIN Iulian, vor duce la îndeplinire prezent dispoziţie.
Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate
p. PRIMAR,
viceprimar, MARIN Iulian
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