
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
U.A.T COMUNA BRANESTI 
PRIMAR, 
                                                           DISPOZIŢIE 

 
 

privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public Vasile Aurelia, prin 
mutarea în cadrul instituției, respectiv mutarea definitivă din cadrul Compartimentului 

Agricol în cadrul Compartimentului Stare Civilă, din  aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Branesti, judeţul Dambovita, începând cu data de 10.10.2022 

___________________________________________________________________
________     

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 
 

   
 Având în vedere prevederile :  

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

           - art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - art. 7 alin. (2) din Codul Civil-adoptat prin Legea nr.287/2009; 

- art.6, art.7 lit.e, art.8, art.10, art.11, art.25, art.37 şi anexa nr.VIII, cap.II lit.A, 

pct.IV din Legea Cadru, nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;   

- art.502 alin.(1) lit.d) și  art.507 alin.(2) și alin.(4) lit.(a) din O.U.G nr.57/2019-

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

-art. 155 alin. (5) lit.e) din O.U.G nr.57/2019-privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Branesti , judeţul 

Dambovita, nr.24/25.05.2022 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie’’, utilizate în aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Branesti  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Branesti, judeţul 

Dambovita, nr.01/25.01.2022 privind Reorganizarea  aparatului de specialitate al 

primarului comunei Branesti, județul Dambovita si aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Branesti 

    - acordul functionarului public  inregistrat sub nr.6185 din 07.10.2022 

 

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b), art.240 alin.(1), art.243 alin.(1) 

lit.a din O.U.G nr.57/2019 - privind Codul Administrativ; 

 

DISPUNE :  
  

 Art.1. Începând cu data de 10.10.2022, se aprobă modificarea raportului de 

serviciu, prin mutarea definitivă a doamnei Vasile Aurela, Inspector, clasa I, gradul 

profesional superior, gradația 4, din cadrul Compartimentului Agricol, pe postul 

vacant de inspector, clasa I, grad profesional  superior în cadrul Compartimentului 



Stare Civilă, din  aparatul de specialitate al Primarului comunei Branesti, judeţul 

Dambovita, cu mentinerea acelorasi drepturi salariale. 

Art.2. Atribuțiile de serviciu sunt prevăzute în fișa postului, care este parte 

integrantă din prezenta dispoziție.   

 

Art.3. - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 20 zile 

calendaristice de la data comunicării, la sediul Primăriei Comunei Branesti, judeţul 

Dambovita.   

                 (2) Contestaţia se va soluţiona în termen de 30 zile calendaristice.  

              (3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 

competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 

soluţionării contestaţiei.    

 Art.4.(1) Secretarul general al comunei Branesti, judeţul Dambovita va 

comunica dispozitia Instituţiei Prefectului Judeţului Dambovita, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, d-lui Primar, Compartimentului Contabilitate, 

Compartimentului Resurse umane şi d-nei Vasile Aurelia.   

                  (2) Prin grija Consilierului Juridic   responsabil cu resursele umane se va 

comunica prezenta dispozitie la ANFP cu respectarea  termenului legal.     

                (3) Compartimentul Relatii Publice va aduce la cunostinta publica przenta 

dispozitie prin publicare in Monitorul oficial Local al comunei Branesti –Subeticheta  

DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE. 

 

 Nr. 131 

Data 07.10.2022 
 
 
                    PRIMAR,                                                             Contrasemnează, 
                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  

 

 


