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DISPOZIŢIA nr. 7 
privind convocarea Consiliului Local Braniștea 

 în ședință ordinară 
 
 
 Primarul Comunei Braniștea, Județul Mehedinți, 

În temeiul art. 133, alin. 1 coroborat cu prevederile 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 
 

Art. 1 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local Braniștea, pentru ziua de joi, 27.01.2022, 
orele 1400, la sediul Primăriei Braniștea, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexă la prezenta dispoziție. 

 

Art. 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. 

 

Art. 3 Secretarul Comunei Braniștea va asigura măsurile necesare pentru pregătirea și 
desfășurarea în bune condiții a lucrărilor ședinței. 
 

Art. 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 21.01.2022 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                    Primar,                                                                    Secretar General Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                                   Blăgniceanu Ionuț 
 
 
 
 
 



 
 Anexă la 

Dispoziția Primarului Comunei Braniștea 
nr. 7/21.01.2022 

 
 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 
Ședință ordinară din 27.01.2022 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 35 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat acreditate pentru anul școlar 2022 - 2023 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate simplă 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție 
socială, învățământ, cultură, sănătate, familie, protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea 
ordinii și liniștii publice 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 27.01.2022, ora 1330 . 

2. Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 
2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate simplă 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție 
socială, învățământ, cultură, sănătate, familie, protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea 
ordinii și liniștii publice 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 27.01.2022, ora 1330 . 

3. Proiect de hotărâre nr. 4 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația Comunelor din România 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție 
socială, învățământ, cultură, sănătate, familie, protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea 
ordinii și liniștii publice 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 27.01.2022, ora 1330 . 
 

 
Secretar General UAT Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 


