
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 

PRIMAR, 
Tel: 0374049508 Fax: 0252395190 

E-mail: secretar@clbranistea.ro 
www.clbranistea.ro 

 

    
 

 
 

DISPOZIŢIA nr. 26 
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 miercuri, 23 
februarie 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 17.02.2022 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                    Primar,                                                                    Secretar General Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                                   Blăgniceanu Ionuț 
 
 
 
 



 
 
 Anexă la 

Dispoziția Primarului Comunei Braniștea 
nr. 26/17.02.2022 

 
 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 
Ședință ordinară din 23.02.2022 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea Bugetului Comunei Braniștea și a listei de investiții pe 

anul 2022 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia economică, socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al teritoriului  
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 23.02.2022, ora 1330 . 

2. Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului 
anual de achiziții publice la nivelul Comunei Braniștea pentru anul 2022 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia economică, socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al teritoriului  
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 23.02.2022, ora 1330 . 

3. Proiect de hotărâre nr. 6 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei 
Braniștea pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcției de Director al Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți 
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: 23.02.2022, ora 1330 . 
 

 
Secretar General UAT Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 


