
ROMANIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA BRĂNEȘTI 

PRIMAR, 

 

DISPOZIȚIE 

 

Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Brănești în ședința ordinară în ziua 

de 27.04.2022 

PRIMARUL COMUNEI BRĂNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

Având în vedere: 

 

- dispozițiile art. 133 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- dispozițiile art. II din O.U.G. nr. 61 privind completarea legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996 și pentru completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

 În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) și art. 243 alin. (1) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 (1) Se  convoacă Consiliul Local al comunei Brănești în ședința ordinară în 

ziua de 27.04.2022, ora 17:00. 

         (2) Desfășurarea ședinței va avea loc la sediul Centrului de Cultură și Tradiție 

Populară Brănești, str. Principală, nr. 259, cu participare fizică a consilierilor locali. 

Art. 2 Ordinea de zi stabilită în anexă la prezenta, constituie invitație scrisă și se 

comunică domnilor consilieri și Instituției Prefectului – județul Dâmbovița, prin grija 

secretarului general al comunei Brănești. 

 

Primar,                                                                             Contrasemnează,  

Daniel  NEAMȚU                                                      - secretar general comună - 

                                                                                        jr. Florentina OPREA 

 

 

 

Nr. 62 

Data 21.04.2022 

 



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, DUPĂ 

SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRĂNEȘTI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI 

COMUNEI BRĂNEȘTI NR.  ....../............/2022 

Nr.crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției 
1
) ....../.........../2022  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
2
) ....../........../2022  

3 Aducerea la cunoştinţa public
3+4

) ....../........../2022  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  
3+4

) ....../........./2022  

5 Dispoziția  devine obligatorie
5
) sau produce efecte juridice

6
), 

după caz 

....../........./2022  

 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
1) 

art.240  alin. (1): "primarul ,...,prin semnare ,învestește cu formula de autoritate executarea actelor 

administrative emise .... în exercitarea aribuțiilor care îi revin potrivit legii.” 
2) 

art.197 alin.(1), adaptat: secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei, 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ...emiterii 
3) 

art.197 alin.(4):  ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei .” 
4)

 art.199 alin.(1):   comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele carora  li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect” 
5)

 art.198 alin.(1): ‚ ... dispozitiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 

publica” 
6) 

art. 199 alin.(2) :” ...dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
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