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DISPOZITIE 
Cu privire la  delegarea unor atribuţii ale  Primarului comunei 
Bozioru pe perioada concediului de odihnă  către viceprimarul 

comunei Bozioru 
 

Primarul Comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
Având în vedere:  

Ø Ordonanţa 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte 
concedii ale preşedinţilor  şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, 
precum şi ale primarilor şi viceprimarilor; 

Ø Art.157 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ 

        În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

DISPUNE 
 

 ART. 1 .Pe perioada 31.01.2021 – 07.02.2021 inclusiv,  se 
deleagă dl. Morărescu Andrei – viceprimarul comunei Bozioru, judeţul 
Buzău, pentru a  exercita următoarele  atribuţii prevăzute de O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ : 
- art.155 alin. (1) lit. a) – e) : 
- atribuţiile prevăzute la art.155 alin (4) litera  a); 
- atribuţiile prevăzute la art. 155 alin (5) literele a) si h); 

ART. 2. Prezenta Dispozitie are caracter individual si poate fi 
atacată in termenul legal prevăzut de catre Legea nr.544/2004 , Legea 
Contenciosului administrativ .    

ART. 3 . Secretarul general al U.A.T. Bozioru va comunica 
prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate. 
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         PRIMAR, 
 GRIGORE VALENTIN                                                       
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                        
    ……………………….  SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                               OPREA MIRELA 
  
                                                                     ………………………… 
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 Aprob, 
                                                                                                   Primar 
 
                                                                                                  …………….. 

 
 

REFERAT 
Cu privire la  delegarea unor atributii ale  Primarului comunei Bozioru pe 

perioada concediului de odihnă  către viceprimarul comunei Bozioru 
 

 
Având in vedere: 
Ø Ordonanţa 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 

preşedinţilor  şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale 
primarilor şi viceprimarilor; 

Ø art. 157 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, 

   In temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
  În perioada 31.01.2021 – 07.02.2021 inclusiv, perioadă în care Primarul 
comunei Bozioru se află în concediu legal de odihnă, este necesar,  delegarea 
atribuţiilor către  viceprimarului comunei Bozioru dl. Morărescu Andrei care va 
exercita urmatoarele atributii prevăzute de ORDONANTA DE URGENTA nr.57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 
          - atributiile prevăzute la art.155 alin (1) literele a - e; 
 - atributiile prevăzute la art155 alin (4) litera  a; 
 - atributiile prevăzute la art. 155 alin (5) literele a si h;  
 
        În      concluzie,     plecând de la prevederile     legale       expuse,  vă informez 
despre necesitatea emiterii unei dispozitii privind delegarea atribuţiilor Primarului 
comunei Bozioru către dl. Viceprimar Morărescu Andrei în perioada 31.01.2021 – 
07.02.2021 inclusiv. 
                                                  
                                                Secretar general comună, 

OPREA Mirela 
 
        ………………….. 


