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DISPOZIŢIA nr. 57 
privind convocarea Consiliului Local Braniștea în ședință ordinară 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Primarul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, 

În temeiul art. 134, alin. 1, lit. ”a” și alin. 5, al art. 135, art. 155, alin. 1, lit. ”b”, precum și al art. 
196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, 
 

DISPUNE 
 
 

ARTICOLUL 1 Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Braniștea pentru ziua de luni, 
16.03.2020, orele 1400, la sediul Primăriei Braniștea, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexă la 
prezenta dispoziție. 

 
ARTICOLUL 2 Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune 

la Secretarul Comunei Braniștea, cel târziu până la data desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate. 
 
ARTICOLUL 3 Secretarul Comunei Braniștea va asigura măsurile necesare pentru pregătirea și 

desfășurarea în bune condiții a lucrărilor ședinței. 
 

ARTICOLUL 4  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință, prin grija Secretarului Comunei Braniștea, 
prin publicarea pe site-ul oficial al instituției www.clbranistea.ro, precum și prin afișare la sediul 
instituției. 
      

Emisă astăzi 06.03.2020 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
                                                                                                                     Contrasemnează 
                    Primar,                                                              Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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Anexă la 

Dispoziția Primarului Comunei Braniștea 
nr. 57/06.03.2020 

 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 
Ședință ordinară din 16.03.2020 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea casării autoturismului Dacia Logan și achiziționarea 
unui nou autoturism 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Buget-Finanțe 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 16.03.2020 

2. Proiect de hotărâre nr. 11 referitor la aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local al 
Comunei Braniștea 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate simplă 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Juridică 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 16.03.2020 

3. Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare locuri de joacă în 
Comuna Braniștea, județul Mehedinți” și a indicatorilor tehnico-economici aferent investitei 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Buget-Finanțe 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 16.03.2020 

4. Proiect de hotărâre nr. 14 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și personal pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Braniștea pe anul 2020 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate simplă 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Juridică 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 16.03.2020 

5. Raport privind transparența decizională pe anul 2019; 

6. Analiza privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei și a teritoriului 
pentru apărare. 

 
 

Secretar General UAT Comuna Braniștea 
Blăgniceanu Ionuț 
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