ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 14.04.2021
Sedinta consiliului local incepe la ora 1600.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 39 din
07.04. 2021 in sedinta ordinara . Sedinta s-a desfasurat in sala de spectacol din cadrul
Centrului de Cultura si Traditie Populara Branesti.
Conform invitatiei scrise , anexa la Dispozitia primarului proiectul ordinii de zi cuprinde:
1.Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea executiei bugetului local pe trim.I al anului
2021.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
2,Proiect de hotarare cu privire la :Aprobarea bugetului local pentru anul 2021.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
3.Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea Planului de achizitii pentru anul 2021.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
4.Proiect de hotarare cu privire la : Stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor
speciale,aplicabile in anul 2022
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
5.Proiect de hotarare cu privire la : Aprobarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor
aferente Unitatii Administrativ Teritoriale Branesti.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
6.Proiect de hotarare cu privire la: Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local
pentru sedintele din lunile mai-iulie 2021.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
7. Diverse
Lucrarile sedintei sunt deschise de dl Neamtu Daniel –primar si conduse de dl
consilier local Popescu Cristian Claudiu ales presedinte de sedinta ,in unanimitate in conditiile
prevazute de art. 123 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
Dl Neamtu Daniel-primar informeaza consiliul local ca ordinea de zi se modifica si
completeaza cu un punct referitor la –solicitarea Acordului de principiu in vederea propunerii de
schimbarea destinatiei bazei materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Scoala
veche Branesti si Gradinita Sat Priboiu.
Consultata condica de prezenta , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali , sunt
prezenti 12 consilieri locali absent motivat dl consilier local Stanciu Ion Razvan astfel , fiind
intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei .
La lucrarile sedintei participa din partea executivului d-na Miu Simona –contabil.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu supune la vot proiectul ordinii de zi completat.
Cu 12 voturi « pentru » , s-a aprobat ordinea de zi .
In continuare a fost prezentat procesul verbal al sedintei din luna martie 2021 .
Nu au fost inregistrate observatii, completari.
Dl consilier local Preda Ion intreaba de ce nu se dă in direct sedinta de consiliu asa cum sa aprobat si promis in sedinta trecuta. Daca nu se va da in direct,personal solicita inregistrarea.

Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu ,supune la vot procesul verbal cu precizarea sa
se i-a act de solicitarea ,observatia d-lui consilier local Preda Ion.
Cu 12 voturi « pentru « s-a aprobat procesul verbal.
Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare – Aprobarea executiei bugetului local
pe trim.I al anului 2021.
Prin vocea d-lui consilier local Dumitrescu Mihai-viceprimarul comunei se retine aviz
favorabil acordat de comisia de specialitate economica.
Nu sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu ,supune la vot proiectul de hotarare. In urma
votului exprimat s-a constat ca au fost 11 voturi « pentru » si 1 (unu) vot « abtinere » .Astfel,s-a
adoptat hotararea consiliului local privind : Aprobarea executiei bugetului local pe trim.I al
anului 2021.
Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la : Aprobarea bugetului local pentru anul
2021.
Pentru inceput,d-na contabil Miu Simona informeaza consiliul local ca de la data
transmiterii materialelor si pana la data sedintei, au fost alocate fonduri pentru construirea
noului sediu de primarie.Acest lucru a condus la modificarea prin completare atat la venituri cat
si la cheltuieli proiectul de hotarare initial ,cu suma de 241 mii lei.
Se retine ca a fost acordat aviz favorabil din partea comisiei economice.
Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele :
Dl consilier Preda Ion constata ca este cel mai mare buget avut vreodata de catre comuna
Branesti.A observat ca sunt diferențe intre ce s-a prezentat pe site-ul primariei fata de ce se
prezinta in sedinta, exemplificand sumele prevazute pentru achizitie tractor; pentru alimentarea
cu apa ,desi alimentarea cu apa era prevazuta pe programul POIM pentru Valea Dracului.Gresit
s-a facut canalizare pe ultimele strazi paralel cu cea veche si nu va fi de acord cu aceasta lucrare.
Mentioneaza ca se puteau face economii prin note de renuntare ,nota de comanda suplimentara
si acele economii puteau fi folosite pentru apa la Valea Dracului.
In decembrie s-a rectificat bugetul pentru pietruire starzi,constata ca nu se mai regasesc in
bugetul actual.
Dl Neamtu Daniel –primar in replica raspunde reamintind-ui d-lui consilier local Preda
Ion ca stie bine de ce nu mai este prinsa lucrarea –alimentare cu apa – pe POIM.
Referitor la suma pentru achizitionarea tractorului informeaza ca sunt promisiuni de la GAL ca
vom fi sprijiniti sa achizitionam toate utilajele de care avem nevoie.Si pentru acest lucru trebuia
prevedere bugetare ,avand posibilitatea de recuperare.
Suma rectificata pentru pietruirea strazilor se regaseste la capitolul intretinere strazi,drumuri,etc.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si
supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului exprimat s-a constat ca au fost 12 voturi
« pentru » .Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind : Aprobarea bugetului local
pentru anul 2021.
Proiectul 3 aflat la ordinea de zi se refera la : Aprobarea Planului de achizitii pentru anul
2021.
Se retine ca a fost acordat aviz favorabil din partea comisiei economice.
Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele :
Dl consilier local Coman Sorin doreste sa faca urmatoarea observatie : In anexa „
Sustinerea programelor de dezvoltare locala si a programelor de infrastructura cu finantare
integrala sau cofinantate din bugetul local „ ,toate cele trei obiective de achizitie ( extindere
retea camere supravechere;achizitie tractor; extindere retea apa) nu sunt prevazute cu tipul
procedurii de achizitie. Rubrica este necompletata . Ori este o scapare ,ori nu se stie. Bine ar fi
sa se completeze.

Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si
supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului exprimat s-a constat ca au fost 12 voturi
« pentru » .Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :Aprobarea Planului de
achizitii pentru anul 2021.
Urmatorul punct luat in dezbatere se refera la: Stabilirea impozitelor si taxelor
locale,precum si a taxelor speciale,aplicabile in anul 2022.
Din partea comisiei de specialitate s-a retinut aviz pozitiv (favorabil).
Din inscrierile la cuvant pe marginea proiectului de hotarare,s-au retinut urmatoarele:
Dl consilier local Coman Sorin in contextul actual de indexare si stabilire a taxelor
locale ptr. anul 2022 constata ca sunt cateva taxe care au ramas cu valori mici
doar,indexate.Exemplu : taxa pentru inchirerea bazei sportive ,taxa petru caminul cultual.
Recomanda pana in anul 2022 sa fie revizuite aceste taxe si nu numai ,ca mai sunt si altele,si sa
fie reactualizate.
Dl consilier local preda Ion intreaba retoric .daca taxele s-au indexat cu 2,6% nu ar
trebui indexate si salariile,pensiile....
Nu mai sunt inscrieri la cuvant.
In urma votului exprimat s-a constat ca au fost 11 voturi « pentru » si 1 (unu) vot « abtinere »
.Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind Stabilirea impozitelor si taxelor
locale,precum si a taxelor speciale,aplicabile in anul 2022.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu supune atentiei consiliului local proiectul
de hotarare privind : : Aprobarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor aferente Unitatii
Administrativ Teritoriale Branesti.
Din partea comisiei de specialitate s-a retinut aviz pozitiv (favorabil).
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu supune la vot proiectul de hotarare. In urma
votului exprimat s-a constat ca au fost 12 voturi « pentru » .Astfel,s-a adoptat hotararea
consiliului local privind : Aprobarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor aferente
Unitatii Administrativ Teritoriale Branesti.
Proiectul de hotarare cu privire la: Acordul de principiu in vederea propunerii de
schimbarea destinatiei bazei materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Scoala
veche Branesti si Gradinita Sat Priboiu.
Din prezentarea rapoartelor pe comisii de specialitate s-a retinut aviz pozitiv (favorabil).
Din inscrierile la cuvant pe marginea proiectului de hotarare ,s-au retinut urmatoarele.
Dl consilier local Preda Ion intreaba ce se schimba. Ori destinatia imobilelor cum scrie in
Decizia Scolii ,ori baza materiala ?!!!!
Recomanda sa nu se mai bage proiecte de hotarare peste ordinea de zi stabilita.
Dl consilier local Ionescu Florin Danut intreaba ce se va intampla cu baietii care au deja
inchiriat spatiu. Cunoaste ca au mai fost incercari de schimbare a destinatiei si nu s-a primit aviz
de la Minister.
In replica dl consilier local Preda Ion spune ca “ acolo nu trebuia sa existe Contract de
inchiriere. Sa raspunda cine a inchiriat. Nu a fost inchiriat de Preda “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si
supune la vot proiectul de hotarare , in forma initiatorului. S-au inregistrat 12 voturi “pentru “
,astfel ,s-a adoptat hotararea privind: Acordul de principiu in vederea propunerii de schimbarea
destinatiei bazei materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Scoala veche Branesti
si Gradinita Sat Priboiu.
Pentru urmatorul punct al ordinii de zi se fac propuneri pentru alegerea presedintelui de
sedinta pentru urmatoarea perioada mai-iulie 2021.
Din prezentarea rapoartelor pe comisii de specialitate s-a retinut aviz pozitiv.

Dl consilier local Preda Ion propune pe d-na consilier local Dumitru Florina .D-na consilier
local refuza .
Dl consilier local Dumitrescu Mihai propune pe dl consilier local Ionescu Florin Danut.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu supune la vot propunerea d-lui consilier.Cu 12
voturi “pentru “ ,astfel ,s-a adoptat hotararea privind: Alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului local pentru sedintele din lunile mai-iulie 2021.
La punctul –Diverse s-au retinut urmatoarele;
Dl consilier local Coman Sorin : Acum 2 ani s-a adoptat o hotarare de consiliu pentru
prelungirea termenului pentru puntea pietonala Scarlenta. A trecut si prelungirea iar zona a
ramas de izbeliste. Trebuie gandita sa fie repusa in functiune.Trebuie facut un proiect pentru
puntea respectiva pentru ca de ea depind atatia oameni.Au trecut deja 3 ani de cand a ramas
inschisa.
Dl Neamtu Daniel –primar informeaza consiliul ca a fost la CNI –Bucuresti de 3 ori. Este
depusa o solicitare dar, acel proiect/solicitare este putin ireala.Acel pod rutier nu o sa fie aprobat
niciodata. S-a luat legatura cu dl Burtescu sa se reanalizeze actele, expertiza, si sa incercam un
transfer din pod rutier in pod pietonal. Asa poate exista o sansa. Promisiuni sunt.
D-na consilier local Luca Mihaela-Ana. Referitor la cultura. Am vazut ca in buget sunt
prinsi bani pentru ceva carti,la biblioteca. Nu exista nici un proiect pentru cultura. Avem
persoana angajata pe acest post care poate sa vina cu proiecte si sa prezinte consiliului si
consiliul sa aprobe fonduri.De 4 ani pe cultura nu s-a facut nimic.
Dl Neamtu Daniel –primar . Asteptam din partea dumneavoastra proiecte si va sustinem
in demersuri.Va trece si pandemia si la urmatoarea rectificare avem in vedere si fondurile
necesare.
Dl consilier local Preda Ion : in luna ianuarie s-a dat o dispozitie,care a avut un efect
nescontat doar pentru unii….
Din noiembrie si pana acum ,am constatat cel putin 10 incalcari ale legii,grave.
Pe grupul de watsapp al consiliului am vazut cum comisia de cultura a dat vreo 3 avize si au
fost votate cu 4/1. Din cate stie comisia este formata din 3.
D-na consilier local Ion Luminita –Simona reaminteste ca aceleasi discutii au fost si in
mandatul trecut. Cunoaste,s-a documentat si stie ca un consilier poate sa faca parte din 2-3
comisii doar una este de baza si platita dar drept de vot ar trebui sa aiba in toate.
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 14.04.2021 a Consiliului
Local al Comunei Branesti.
Conţinutul procesului-verbal, se completează cu proiectele de hotărâre prezentate în
cadrul şedinţei, precum şi documentele anexe si pontajul privind participarea la şedinţă a
consilierilor si inregistrarea audio-video.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,
-consilier localPopescu Cristian Claudiu

Secretar general al comunei Branesti,
jr. Florentina Oprea

