
  

 
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
PRIMAR, 

 
D I S P O Z I T I E 

 
Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Branesti in sedinta extraordinara in ziua 

de 26.02.2021 . 

 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 
 

Avand in vedere : 

 

 
- dispozitiile art. 133 alin.2  lit.a) coroborat cu art.134 alin.1lit.a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ; 
- prevederile art. 155 alin.1 lit.b) coroborat cu  alin. 3 lit.b) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ; 
- Prevederile Ordonantei Militare 2 /21.03.2020 si 3 /24.03.2020 cu privire la masurile de 

prevenire a raspandirii COVID -19,modificata si completata, 
 

-                             In temeiul art 196 alin. 1 lit. b) si art. 243 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ; 

 
 

 
 

D I S P U N E: 

 
  Art. 1(1) Se convoaca Consiliul Local  al comunei Branesti in sedinta  extraordinara in   ziua 
de 26.02.2021, ora 17

00
. 

                     (2) Desfasurarea sedintei va avea  loc  la sediul  Centrului de Cultura si Traditie 
Populara Branesti ,strada principala ,nr. 259. 
  
 Art. 2 Ordinea de zi stabilita in  anexa la prezenta, constituie  invitatie scrisa si se comunica 
domnilor consilieri si Institutiei Prefectului- judetul Dambovita , prin grija secretarului general al 
comunei Branesti. 
 
 
Nr._____ 
Data _________ 
 
 
 
 
    Primar,                                                                                  Contrasemneaza, 
  Daniel NEAMTU                                                                    - secretar  general - 
                                                                                                 jr  Florentina OPREA 

 

                                                                                                                                                                     



 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA                                            Anexa la Dispoztia nr. 21 din 22.02.2021 

COMUNA BRANESTI 

PRIMAR,                  

 

I N V I T A T I E 

 

 

 

Domnul / Doamna consilier_____________________________ 

 

 

 -In conformitate cu prevederile art. 133 alin.2 lit.a) coroborat cu art. 134 alin.3 lit. a) din 

O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

         - prin  Dispozitia primarului nr.21 din 22.02.2021 , Consiliul Local se  convoaca cu 

respectarea prevederilor art 137 alin.2 din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

 Sedinta  are loc in data de 26.02.2021 , ora 17 ,00,  loc  la sediul  Centrului de Cultura si 

Traditie Populara Branesti ,strada Principala ,nr. 259. 

 

 Conform art.135, din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

 proiectul ordinii de zi cuprinde:  

 
 

1. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița , în 
perioada 22014 - 2020” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 

                 Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

2. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată în  județul Dambovita, în perioada 2014 – 2020. 

               Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

3. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea valorii investițiilor aferente UAT BRANESTI 
și participarea Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în în județul Dambovita , în perioada 
2014 – 2020. 

                  Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

4. Proiect de hotarare cu privire la:Aprobarea initierii procedurii de inchiriere prin atribuire 

directa sauprin licitatie publica cu strigare ,dupa caz, a pajistilor din proprietatea publica a 

comunei Branesti,judetul Dambovita. 

                  Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

 

 

PRIMAR, 

Daniel NEAMTU 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
Nr.1099 din 24.02.2021 

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița , în perioada 2014 - 
2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 
PRIMARUL COMUNEI BRANESTI ,JUDETUL DAMBOVITA 

 
 

                                                                 Având în vedere: 
 

                -  Referatul de aprobare inregistrat sub nr.1100 din 24.02.2021; 
 -  Raportul  Compartimentului de resort  inregistrat sub nr. 1101 din 24.02.2021 privind 
aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovita, 
în perioada 2014 - 2020”,  
- H.C.L nr. 40 din 17.12.2020 privind  mandatarea speciala a reprezentantului UAT Comuna 
Branesti in Adunarea generala a asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara apa Dambovita; 
- prevederilor art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa 

Dambovița” privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, 
- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, cu modificările și 

completările ulterioare,  
 
     În temeiul art 129, alin 2 ,  litera "b" din Codul Administrativ, coroborat cu art. 136 alin.(1) si  art. 

196 alin.(1) litera a)  din OUG 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificari si completari 
ulerioare,  propune: 

 
PROIECT DE HOTĂRĂRE 

 
 Art. 1. Se propune aprobarea STUDIUL DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovita, în perioada 2014 - 2020” 
precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al  Branesti în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dambovita”, d1. Dumitrescu Mihai viceprimarul comunei, 
să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Apa Dambovița”  privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-
economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Dambovita, în perioada 2014 - 2020”. 

Art. 3. Cu  ducerea la indeplinire se obliga dl Dumitrescu Mihai –viceprimarul comunei Branesti si 
se va comunica ,conform legii ,prin gija secretarului general u.a.t Branesti 

 
 
INITIATOR,                                                                             AVIZAT, 
-PRIMAR-                                                                     -   SECRETAR GENERAL- 
Daniel NEAMTU                                                                 jr Florentina OPREA 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
Nr.1102 din 24.02.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT BRANESTI și 

participarea Consiliului Local la cofinanțarea „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în 

perioada 2014 – 2020” 
 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI ,JUDETUL DAMBOVITA 
 

 
 -Referatul de aprobare inregistrat sub nr.1100 din 24.02.2021 
 -Raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 1101 din 24.02.2021 privind 
aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Branesti și participarea Consiliului Local la 
cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020”, 
- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
În temeiul art 129, alin 2 ,  litera "b" din Codul Administrativ, coroborat cu art. 136 alin.(1) si  

art. 196 alin.(1) litera a)  din OUG 57/ 2019, privind Codul Administrativ,  cu modificari si 
completari ulerioare,  propune; 

 
PROIECT DE HOTĂRĂRE 

 

Art.1.  Se propune  aprobarea, din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovita , în perioada 2014 – 2020, valoarea 
investițiilor aferente UAT BRANESTI  în sumă totală de  4.369.316 euro, fără TVA . 

Art.2. Se  propune aprobarea  participarii  Consiliului Local al UAT  Branesti  la cofinanțarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul  Dambovita , 
în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de  91.837 euro , fără TVA - reprezentând contribuția 
proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT  comuna Branesti. 

Art.3. Cu  ducerea la indeplinire se obliga Primarul comunei Branesti prin  compartimentele de 
resort si se va comunica ,conform legii ,prin gija secretarului general u.a.t Branesti. 

 
 
INITIATOR,                                                                             AVIZAT, 
-PRIMAR-                                                                     -   SECRETAR GENERAL- 
Daniel NEAMTU                                                                 jr Florentina OPREA 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA BRANESTI 
Nr. 1105 din 24.02.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Dambovita, în perioada 2014 - 2020” 

 
PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 
Având în vedere: 

 
     -Referatul de aprobare inregistrat sub nr.1100 din 24.02.2021 

-Raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr.  1101 din 24.02 2021 prin care se 
propune aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dambovita, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT comuna 
Branesti să susțină și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Apa Dâmbovița”   aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor; 

 
- prevederilor art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa 

Dambovița” privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, 
În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 
În temeiul art 129, alin 2 ,  litera "b" din Codul Administrativ, coroborat cu art. 136 alin.(1) si  art. 

196 alin.(1) litera a)  din OUG 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificari si completari 
ulterioare,propune: 

 
                                                       PROIECT DE HOTĂRĂRE 
 

Art. 1. Se propune aprobrea Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei 
Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dambovita, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă la  hotărâre. 

Art. 2. Se propune mandatarea reprezentantului UAT  comuna Branesti, dl Dumitrescu Mihai –
viceprimar comuna, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
,,Apa Dâmbovița”  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovita, 
în perioada 2014 - 2020”. 

Art. 3. Cu  ducerea la indeplinire se obliga dl  Dumitrescu Mihai viceprimarul comunei si se va 
comunica ,conform legii ,prin gija secretarului general u.a.t Branesti. 

 
 
INITIATOR,                                                                             AVIZAT, 
-PRIMAR-                                                                     -   SECRETAR GENERAL- 
Daniel NEAMTU                                                                 jr Florentina OPREA 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA BRANESI 

Nr. 1083 din 23.02.2021 

 

 

Proiect de hotarare 

Privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau prin  licitatie 

publica cu strigare a pajistilor din proprietatea publica a comunei Branesti, judetul Dambovita 

__________________________________________________________________________ 

 

PRIMARUL  COMUNEI BRANESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al viceprimarului comunei Branesti, inregistrat sub numarul 1082 

/23.02.2021 

- raportul  compartimentelor de specialitate  Achizitii / Agricol , inregistrat sub numarul 

1084/23.02.2021; 

- prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung; 

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de 

animale pe hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 24/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completareaLegii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 296/2020 privind stabilirea preturilor medii 

ale produselor agricole pentru anul 2021 in vederea evaluarii veniturilor in natura obtinute 

din arenda de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alti detinatori legali, utilizate pentru 

calcularea veniturilor anuale obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare sau 

inchiriere pentru anul 2020; 

- Amenajamemntul pastoral pentru islazul aflat in proprietatea comunei Branesti, aprobat prin 

HCL nr 46/17.12.2020 

-H.C.L nr.04 din 19.02.2021 privind Regulamentul propriu cuprinzand masurile 

metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari; 

 

Art. 129 alin. (2)lit.(d) coroborate cu cele ale alin (7) lit. r ),  precum  si 

dispozitiile art. 333-348, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art 136 alin 1 si art 139 alin 3, lit g din OUG nr 57/2019 privind 

Codul administrativ, propune 

 

 

PROIECT DE HOTARARE: 

 

Art. 1. Se propune   Studiul de Oportunitate privind inchirierea prin atribuire directa sau prin 

licitatie publica cu strigare a  pajistilor proprietate publica a comunei Branesti, judetul 

Dambovita, conform Anexei 1, parte integranta din prezentul proiect. 

 

 



Art. 2. Se  propune aproba  Regulamentul procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau 

prin licitatie cu strigare privind inchirierea pajistilor,   din proprietatea publica a comunei 

Branesti, in suprafata de totala de 83,40 ha, aflate in administrarea Consiliului Local al 

comunei Branesti, judetul Dambovita, conform  Anexei nr 2, care face parte integranta la 

prezentul proiect.  

 

Art. 3. Se propune aprobarea  Caietului de sarcini al inchirierii, cerintele minime de calificare 

ale ofertantilor-conform Anexei 3, care face parte integranta din prezentul proiect. 

 

Art. 4.  Pretul de inchiriere prin atribuire directa sau prin licitaie publica cu strigare a 

pajistilor  apartinand domeniului public al comunei Branesti, judetul Dambovita se propu ne 

in suma  de 210 lei / ha / an. 

 

Art.5. Perioada de inchiriere a pajistilor apartinand domeniului public al comunei Branesti, 

judetul Dambovita este de 7 (sapte) ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 3 (trei) , print-

un act aditional la Contractul de inchiriere. 

 

Art. 6. Perioada cuprinsa intre 01 mai – 31 octombrie a fiecarui an se stabileste ca perioada 

de pasunat, conform Amenajamentului pastoral. 

 

Art. 7.Se propune aprobarea  Contractului  de inchiriere conform Anexei 4, care face parte 

integranta din prezentul proiect . 

 

Art.8.  Termenul limita de depunere a solicitarilor privind inchirierea prin licitatie cu strigare 

privind inchirierea pajistilor,   din proprietatea publica a comunei Branesti, de catre 

crescatorii de animale , se stabileste pentru 01 martie al fiecarui an. 

 

Art. 9.(1) Se imputerniceste primarul comunei Branesti , judetul Dambovita  pentru 

organizarea licitatiei si semnarea contractelor  de inchiriere. 

          (2) Se propune desemnarea  a doi membri , in comisia de licitatie  si doi membri in 

comisia de solutionarea contestatiilor  din randul consilierilor locali. 

Art. 10. Comisia de evaluare a solicitarilor de inchiriere prin licitatie publica cu strigare a 

pajistilor, precum si Comisia de solutionare a contestatiilor va fi numita prin Dispozitia 

primarului comunei  Branesti. 

Art.11 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza  Primarul comunei Branesti prin 

Compartimentul  Achizitiilor Publice si se va comunica ,conform legii, prin grija secretarului 

general al comunei Branesti. 

 

 

 

 

 

Initiator,                                                                             Avizat pentru legalitate 

primar                                                                               SECRETAR GENERAL 

           Daniel  Neamtu                                                                   jr Florentina Oprea  

 

 

 

 


