
R O M A N I A  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA BRANESTI 

 PRIMAR  

 

 

D I S P O Z I T I E   

 

privind :   modificarea si completarea fiselor postului pentru personalul contractual din  aparatul 

de specialitate al primarului Comunei Branesti, Judetul Dambovita 

______________________________________________________________________________ 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI JUDETUL DAMBOVITA; 

 

 

Avand in vedere 

 

-Hotararea Consiliului local Branesti nr. 1 din 21.01.2021 privind Reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului comunei Branesti si aprobarea organigramei ,Statului de functii si 

ROF-ul ,modificata si completata  prin H.C.L nr. 05 din 19.02.2021 

 

In conformitate cu prevederile cu : 

 

-raportul compartimentului juridic  cu atributii delegate de resurse umane inregistrat sub nr. 3619 

din 09.06.2022 

-prevederile art.3 din  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederile art.154 alin .1-3 , art. 437 din  Legea nr. 57 /2019 privind  Codul administrativ ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 1,art. 7 alin.1,alin 3 din  Legea nr. 554/2004 –Legea contenciosului 

administrativ ,cu modificari si completari, 

-Dispozitia primarului nr. 13 din 05.02.2021  privind  aprobarea Regulamentului de ordine 

interioara si fisa postului pentru apartul de specialitate al primarului comunei Branesti,judetul 

Dambovita; 

 

                In temeiul dispozitiilor art ,196 alin.1 lit.b)   si art.243 alin.1 lit a)   din Legea nr. 57 

/2019 privind  Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

 

                                                            D I S P U N E :  

 

 

Art.1  Cu data prezentei se modifica si completeaza fisele postului  pentru  personalul contractal 

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Branesti, Judetul Dambovita,  anexe la 

prezenta dispozitie. 

Art.2(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii ,se abroga orice alte dispozitii 

contrare regasite in fisele postului anexe la Dispozitia nr.13 din 05.02.2021. 



        (2) Fisa postului pentru personalul contractual ,anexe la Dispozitia primarului nr. 13 din 

05.02.2022 ,raman in vigoare. 

Art.3 Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legistim 

prin prezentul act administrativ ,se poate adresa instantei de  contencios administrativ 

competente. 

 Art.4  Cu aducerea la indeplinire se  insarcineaza aparatul de specialitate al primarului comunei 

Branesi si se va comunica,conform legii ,prin grija secretarului general al comunei Branesti. 

 

Nr. 107 

Data 21.06.2022 

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZA, 

Daniel    NEAMTU                                        -secretar general- 

                                                                     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.” 

 

 

 


