
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA BRANESTI 

PRIMAR, 

 

DISPOZITIE 

 

privind acordarea unui ajutor de urgență domnului GHIMIS PETRISOR  în vederea refacerii locuinţei 

avariate în urma incendiului produs în data de 25.06.2022 

_____________________________________________________________________________ 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

Având în vedere urmatoarele temeiuri juridice: 

 

 -  art.120 alin.1) ,art. 121 alin.1) si alin.2 din Constitutia Romaniei,republicata; 

-art.3,art.4 si 6 paragraful 1) din Cartea europeana a autonomieie locale,adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie  1985 ,ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

 -art. 7 alin. 2 ) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil ,republicata ,cu modificarile ulterioare; 

 

Analizand: 

 

- referatul Compartimentului juridic inregistrat sub nr. 4651 din 01.08.2022;  

- ancheta socială întocmită de Compartimentul Asistenţă socială,  efectuata  ca urmare a cererii 

inregistrata sub nr. 3976 din 01.07.2022;  

- cererea nr. 3976 din 01.07.2022 a domnului Ghimis Petrisor, domiciliat în comuna Branesti, sat 

Branesti, str. Principala, nr. 200, judeţul Dambovita, prin care solicită ajutor de urgență, insotita de 

acte doveditoare; 

 - Procesul verbal de intervenţie nr. 689/25.06.202 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“Basarab I -Pucioasa” al judetului Dambovita;  

 

 Ținând cont de:  

 

- prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat,modificata; 

-Hotararea Consiliului Local Branesti nr.07 din 22 .01.2022 privind stabilirea criterilor si a sumelor ce 

se pot acorda cu titlu de ajutor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii  de necesitate 

sau alte situaii deosebite,pct 4 din Anexa nr. 1; 

- prevederile art.155 alin 1) lit.e)  din O.U.G nr. 57 din 30.11.2019 privind Codul Administrativ ,cu 

modificari si completari ulterioare; 

 

                    În temeiul prevederilor art. 196, alin. (61, lit. b,  si art. 243 alin.1) lit. a) din din O.U.G nr. 

57 din 30.11.2019 privind Codul Administrativ ,cu modificari si completari ulterioare; 

 

DISPUNE: 

 

Art.1  Se aproba acordarea unui ajutor de urgență domnului Ghimis Petrisor, domiciliat în comuna 

Branesti, sat Branesti, str. Principala, nr. 200, judeţul Dambovita, în vederea refacerii locuinţei 

avariate în urma incendiului produs in data de 25.06.2022 , ajutor ce nu va depăși suma de  10.000 lei. 



Art.2  Compartimentul financiar contabil  va duce la indeplinire prevederile prezenteidispozitii. 

 

Art.3 Comunicarea  dispozitiei,conform legi, autoritatilor si persoanei interesate se va efectua prin 

grija secretarului general al comunei Branesti. 

 

Nr. 116 

Data 02.08.2022 

 

PRIMAR,                                                                                        CONTRASEMNEAZA, 

Daniel NEAMTU                                                                         -secretar general al comunei- 

                                                                                                          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.” 

 

 

 

Red/Tehnored : OF 


