
 
                                        ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA BRĂEŞTI 

PRIMĂRIA 
 

 
D I S P O Z I T I E  

privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  
 şedinţa ordinară pentru data de 29.07.2022, orele 14.00 

 
 
 
 

    PRIMARUL   COMUNEI  BRAESTI , JUDETUL   BUZAU 
    In  temeiul  art. 133, alin. (1) și (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 
 
 
 
 

D I S P U N E: 
 

 
Art.I   In  data  de 29.07.2022, orele 14.00 se convoacă Consiliul Local al 
comunei  Brăeşti, judeţul Buzău în şedinţa ordinară, la sediul Primăriei comunei 
Brăeşti, având  următoarea ordine de zi: 
1.  Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare. 
2.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2022  privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, pentru anul 
2022. 
3.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de 
consilier local al domnului Lăzăroiu Dumitru, Consilier PSD,  din cadrul 
Consiliului Local Brăești. 
4.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioada de 
3 luni (august, septembrie și octombrie 2022).  
5.  Alte probleme ale activității curente. 
 
 
 



 
 
Art.II   Secretarul  general al comunei  Brăeşti  va  comunica  prezenta  
dispoziţie  instituţiilor  şi persoanelor interesate .  

 

         Primar,                                                                          Avizat,    

Negoiță Gheorghe                                                 Secretar general al comunei, 

                                                                                        Simion Ecaterina 

 

 
Nr. 170 
Data 22.07.2022 
Comuna Brăești, județul Buzău 
 
 
 
 

 
 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI BRĂEȘTI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BRĂEȘTI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI  BRĂEȘTI NR. ….. /2022 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) …/…/2022  
2 Comunicarea către prefectul județului2) …/…/2022  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) …/…/2022  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2022  

5 
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după 
caz 

…/…/2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în exercitarea 
atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de 
la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.” 



 


