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NR.33 I 03.07.2020

HorAnAnr
privind delegarea domnului consilier local Boteanu Cornel pentru indeplinirea temporara a

atributiilor domnului Maria Iulian - viceprimar desemnat pentru a exercita atributiile conferite prin
lege functiei de primar

Consiliul Local al orasului BAIA DE ARAMA, judeful MEHEDINTI,
Avand in vedere faptul ca prin Ordinul Prefectului nr. 144124.06.2019, s-a constatat incetarea de

drept a mandatului de Primar al orasului Baia de Ararra,judetul Mehedinti, al domnului Dunarintu Ionel -
Rafael, ca ufinare a condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate conform Deciziei penale nr.
953118.06.2019, pronun[atd de Curtea de Apel Craiova, sectia penald gi pentru cauz^^ cu minori in Dosarul
nr.3633/l0l12016;

Tinand seama de faptul ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 58/27.06.2019, domnul Maria Iulian
a fost desemnat pentru a exercita atributiilor conferite prin lege functiei de primar;

Retinand ca prin adresa inregistrata la Primaria orasului Baia de Arama sub nr. 2077101.07.2020,
domnul Maria Iulian - viceprimar cu atributii de primar, solicita efectuarea concediului de odihna in
perioada 20 - 31.07 .2020;

Inbaza prevederilor art.l63, alin. (5) din Ordonanata de Urgenta a Guvemului nr. 5712019, privind
Codul Administrativ;

In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.5712019. privind Codul
administrativ,

HorAnA$TE:
Art. I Se deleaga domnul consilier local Boteanu Comel, sa indeplineasca tempoar atributiile

domnului Maria Iulian - viceprimar desemnat pentru a exercita atributiile conferite prin lege functiei de
primar, pe perioada efectuarii concediului de odihna (20.07 .2020 - 31.07 .zo2o ).

Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului -
judetul Mehedinti, compartimentului resurse umane si domnului Boteanu Comel.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului
Baia de Arama, judetul Mehedinti, din data de 03 IULIE 2020, cu votul a I0 consilieri ,, pentru " si l
,, abtinere ", din totalul de 15 consilieri in functie ( absenti : Ancuta Victor, Cunita Gabriel Adrian,
Margelu Nicolae, Tatomir Valentin ).

Contrasemneaza,
Secretar,

Presedinte de sedinta,
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Curelea V,idtbr Sabin


