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PRIMĂRIA COMUNEI RUGINEȘTI 
- PRIMAR – 

 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 7 
din data de 21.01.2021 

 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea în ședința 
ordinară în data de 28.01.2021, ora 10,00, la Școala Generală Văleni, județul Vrancea 

 

 

      Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, 
 
- Având în vedere dispozitiile art.134 alin. (1) si alin. (3), lit. a), art. 154 alin. (1), art. 196 alin. 
(1) lit. b), art. 197 alin. (1) şi art. 198 alin. (1) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

DISPUNE: 
 
 

       Art. 1 Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea în 

ședința ordinară la data 28.01.2021, ora 10,00, la Școala Generală Văleni, județul Vrancea, a 

cărei ordine de zi este prevazuta in convocatorul-anexa inregistrat cu nr. 476 din  21.01.2021 

care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

       Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul 

general al comunei Ruginesti, judeţul Vrancea. 

 

                    Primar,                                                                               Avizat pentru legalitate,                                                             
             AVRAM ION                                                                    Secretar general U.A.T Ruginesti, 
                                                                                                                      TĂNASE NICOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR.466/11.12.2020 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 
Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) 11.12.2020  
2 Comunicarea către prefectul județului2) 11.12.2020  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 11.12.2020  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) -  
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 11.12.2020  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în exercitarea 
atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;  art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în 
condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”;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.”;art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ 
devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de 
la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

 


