
 

 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA BRANESTI 

PRIMAR, 

 

 

DISPOZITIE 

 

 

Privind reactualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului  in comuna Branesti, judeţul Dambovita 

______________________________________________________________________________ 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA 

 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul compartimentului de asistenta sociala privind necesitatea promovarii 

proiectului de dispozitie privind reactualizează Consiliul comunitar consultativ la nivelul 

primăriei Branesti, judeţul Dambovita, 

      • Prevederile art. 6 lit nn)  art.41 alin.2 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011;  

      • Prevederile H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;  

      • Prevederile Ordonanţei nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.68/2003, 

privind serviciile sociale;  

      • Prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

                      În temeiul art.155 alin.(1) lit. a), art.156  alin.(1) art.196 alin. (1) lit. b), art.197 

alin.(1) şi art. 200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

DISPUNE: 

 

 Art.1. – Se reactualizează Consiliul comunitar consultativ privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului la nivelul comunei Branesti, judeţul Dambovita, în următoarea componenţă: 

 1. Dumitrescu Mihai – viceprimar comună - preşedinte  

2.  Bucur Teofil- inspector - vicepreşedinte  

3.  Corcodel Elena  - referent - secretar  

4.  Popescu Larisa Georgiana - inspector - membru  

5.  Scirtoaje Iulian- şeful postului de poliţie Branesti - membru  

6.  Scharcher Gabriel - medic de familie; - membru  

7.  Gheorghe Tatu Valentin - preot parohia “  Buna Vestire” - membru  

8.  Coman Violeta  - director Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Branesti – membru 

9. Vilciu Valentin –intreprinzator ,persoana fizica-membru  

 

Art.2. (1) Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ, reorganizat potrivit art.1, începe de la 

data prezentei şi este pe o perioadă de 2 ani.  

          (2) anexa 1 la dispozitie constituie  Regulamentul de organizare si Functionare a 

Consiliului comunitar Consultativ al comunei Branesti si ese parte integranta din dispozitie. 

 



Art.3. – Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de d-na Corcodel Elena.  

 

Art.4. – Începând cu data prezentei dispoziţii oricare altă prevedere anterioară se abrogă. 

  

Art.5. – Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică, a titularilor, serviciilor, 

compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, prevederile prezentei si o va înainta la 

Instituţia Prefectului - Judeţului Dambovita,conform legii. 

 

Nr. 106 

Data 21.06.2022 

 

PRIMAR,                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 

Daniel  NEAMTU                                                                                 -secretar general comuna- 

                                                                                                               Jr Florentina OPREA 

 

 

 

 

 

 

 
CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZITIE A PRIMARULUI COMUNEI,DUPA 

SEMNATURA SA SI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRANESTI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE  EMITERII DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI BRANESTI NR  

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

Nr.crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

respomsabile sa 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispozitiei 
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 Dispozitia  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 ,învesteste cu formula de autoritate executarea actelor 

administrative emise .... in exercitarea aributiilor care îi revin potrivit legii.” 

      
2) 

art.197 alin.(1), adaptat: secretarul general al comunei comunica dispozitiile primarului comunei 

,prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data ...emiterii 

       
3) 

art.197 alin.(4):  ... dispozitiile se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei .” 

       
4)

 art.199 alin.(1) :   comunicarea ... dispozitiilor cu caracter individual catre persoanele carra  li se 

adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre 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) :” ...dispozitiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii 

catre persoanele carora li se adreseaza.” 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA BRANESTI 

Nr._____________ 

 

 

REFERAT 

Privind reactualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ  privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Branesti, judeţul Dambovita, 

Având în vedere: 

 • Prevederile art.41 alin.2 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011;  

• Prevederile H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; • 

Prevederile Ordonanţei nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.68/2003, privind 

serviciile sociale; • Prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

dreptului copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.155 alin.(1) lit. a), art.196 alin. (19 lit. b), art.197 alin.(1) şi art. 200 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Ţinând cont de prevederile legale de mai sus şi de necesitatea reactualizării 

componenţeiConsiliului Comunitar Consultativ al comunei Branesti, judeţul Dambovita, 

PROPUN: Emiterea unei dispoziţii privind reactualizarea componenţei Consiliului comunitar 

consultativ cu următoarea componenţă:  

1. Dumitrescu Mihai – viceprimar comună - preşedinte  

2.  Bucur Teofil- inspector - vicepreşedinte  

3.  Corcodel Elena  - referent - secretar  

4.  Popescu Larisa Georgiana - inspector - membru  

5.  Scirtoaje Iulian- şeful postului de poliţie Branesti - membru  

6.  Scharcher Gabriel - medic de familie; - membru  

7.  Gheorghe Cuza - preot parohia “ Sf.Nicolae” - membru  

8.  Coman Violeta  - director Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Branesti – membru 

9. Vilciu Valentin –intreprinzator ,persoana fizica-membru  

                                                                        

Compartiment asistenta sociala, 

                                                      Iosif Ioana Angela-    inspector 


