
 
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
PRIMAR 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind :Modificarea si completarea  Dispozitie primarului nr. 17 din 05.02 .2021 
referitor la   Comisia de disciplină la nivelul autoritatii administrativ teritoriale 

comuna Branesti 
 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 
 
 

Având în vedere prevederile: 
  

 Referatul  compartimentului juridic nr. 6660 din 27.10.2022; 
 Dispozitia primarului nr. 32 din 14.02.2022 privind incetarea raportului de 

munca al d-nei Necula Viorica-inspector Compartimentul Stare civila; 
 Art.1,art. 3 şi art.4 din H.G nr.1344/2007 privind normele de organizare si 

funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare  
 Capitolul VIII ,art.494 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 

             În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

DISPUNE 
 

 Art.1. Se modifica si completeaza componenta  Comisiei de disciplină la nivelul 
unitatii administrativ teritoriale comuna Branesti ,judeţul Dambovita  atat in randul 
membrilor titulari cat si a membrilor supleanti si va  avea urmatorul continut: 
  Membrii titulari ai comisiei de disciplină:  
  D-na  Vasile Aurelia –inspector  in cadrul compartimentului agricol- presedinte 
  D-na   Badea   Ion  – consilier juridic in cadrul compartimentului juridic- membru 
  D-na Mihalcioiu Elena Ramona –inspector compartimentul   financiar -contabilitate 
Art.2 Se desemneaza secretar titular al comisie de disciplina d-na Corcodel Elena –
referent compartimentul financiar -contabil 
Artr.3 Se desemneaza membrii supleanţi ai comisiei de disciplină urmatoarele 
persoane: 
D-na  Oprea Florentina –secretar general al comunei Branesti-presedinte 
D-na  Miu Simona  – referent compartimentul financiar -contabil 
D-ul Bucur Teofil  -inspector compartimentul financiar contabil 
Art.4 Se numeşte d-na Popescu Larisa Georgiana-inspector  compartimentul 
agricol, ca secretar supleant  al comisiei de disciplină. 
Art.5. Persoanele desemnate la art.1-4 au competenţele, atribuţiile şi îşi desfăşoară 
activitatea conform art.9-10 şi art.19-25 din H.G nr.1344/2007 privind normele de 



organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările 
ulterioare . 
Art.6 Locul de desfasurare a activitatii comisiei de disciplina este sediul Primariei 
comunei Branesti,in sala de consiliu local. 
Art.7 La data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii,orice dispozitie contrara 
prezentei se abroga. 
Art.8 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de persoanele 
nominalizate cu atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi vor fi 
transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija secretarului general al 
comunei Branesti, judeţul Dambovita. 
 
Nr. 142 
Data 28.10.2022 
 
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.” 

 

 

 



 

 

 
 


