
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara din 19.02.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1700.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 20 din  

10.02. 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: Aprobrea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri ale Consiliului local 

al Comunei BRANESTI,  

Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

 2,Proiect de hotarare cu privire la :  Indreptarea erorii materiale strecurata  in  Anexele 2 si 3 

la Hotararea Consiliului local Branesti nr. 01 din 21 .01.2021 privind Reorganizarea aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Branesti si aprobarea Organigramei ,Statului de functii si 

R.O.F-ul  aparatului de specialitate al primarului. 

         Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

3.Proiect de hotarare cu  privire la: Aprobarea neasumarii responsabilităților autorităților 

locale ale Comunei BRANESTI, județul Dambovita organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii 

pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti. 

Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

4.Proiect de hotarare cu privire la : Aprobarea cotizaţiei  comunei Brăneşti la  Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară “ Management  Integrat  al Deşeurilor in Judeţul Dâmboviţa”  

pentru anul 2021  

Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

5.Proiect de hotarare cu privire la : Aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce 

vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021 . 

Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

6. 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 - Prezentarea site-lui electronic de catre d-na Dinca Florina 

Madalina.  

          Consultata condica de prezenta  , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali ,  sunt 

prezenti 13 consilieri locali   astfel , fiind intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei . 

          In sala de sedinta se constata prezenta d-lui Luca Nicolae – cetatean al comunei 

Branesti,satul Branesti si a d-lui Trandafir Catalin –cetatean al satului Priboiu. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune la vot proiectul ordinii de zi  completat.  

 Cu 11  voturi « pentru »  si 2 voturi ‘abtinere “   , s-a aprobat ordinea de zi .  

 Inainte de a se intra pe ordinea de zi este invitata d-na Dinca Madalina sa prezinte site -ul 

Primariei Branesti,din care s-au retinut urmatoarele: 

 “Site-ul este un site de inters public local, pe care il poate accesa gratuit  orice persoana 

interesata; 



- Pe prima pagine  a site-ului se pot gasi informatii de interes public ,anunturi,telefoane 

utile din localitate ,ghiseul-ul .ro pentru plati online, s.a 

- In sectiunea –primarie-  se regasesc compartimentele  din primarie cu persoalul ce 

activeaza in cadru fiecarui compartiment,atributiile acestora, informatii utile si formulare 

tip pentru fiecare solicitare in parte; 

- In sectiunea -consiliul local- se pot vedea componenta consiliului local,date de contact 

ale consilierilor locali,proiecte de hotarari,hotarari adoptate,procese verbale ,etc 

- In sectiunea –informatii de inters public- se pot observa documentele de inters 

public,cererea tip pentru solicitarea documentelor de inters 

public,legislatie,organigrama,stat de functii,declaratii de avere,publicatii de casatorie; 

- In sectiunea –servicii online- se poate verifica online o sesizare, monitorul oficial local ,  

deasemenea ,se pot efectua plati; 

- In ultima sectiune –sectiunea de contact –se regasesc datele de contact ale institutiilor 

din comuna Branesti precum si  formularul de contact online.” 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu intreaba daca exista si   sectiunea -Achizitii 

publice ? 

Raspunsul d-nei Dinca Madalina Florina  este : «  exista » 

           In  continuare a  fost prezentat   procesul verbal  al sedintei  din luna ianuarie 2021 . 

           Au fost inregistrate urmatoarele  observatii.  

           D-na  consilier local Luca Mihaela –Ana : “ Am constata ca in procesul verbal s-a 

mentionat o exprimare nefericita si anume  ca dl consilier local Preda Ion o atentioneaza pe  d-

na Luca .... “ Solicita sa fie schimbata expresia “ o atentioneaza “ cu expresia ‘ a sugerat “. 

           Dl Neamtu Daniel –primar  in replica ,raspunde d-lui consilier local Preda Ion referitor la  

afirmatia “ ca anumiti functionari publici au taiat frunze la caini in trecut ,aceeasi sunt favorizati 

si prin noua organigrama..” si s-au retinut urmartoarele : 

- dupa 12 ani de taiat frunze la caini, in noua oganigrama s-a avut in vedere  ca toti functionari 

sa se faca utili ex. Negritu Gheorghe. Despre dl Bucur Teofil   crede ca a inteles mesajul; 

referitor la Ghita Maria a fost mai usor. Din verificarea  incasarilor  in luna ianuarie 2021 a 

rezultat ca are incasari mai  mari decat  colega sa Preda Alina Maria. 

        Dl consilier local Preda Ion  precizeaza ca nu este un criteriu de departajare. 

        Dl cosilier local Coman Sorin solicita o interventie  si recomanda d-lui primar sa verifice 

calificativele, daca sunt ?!!! 

        Dl consilier local Diaconescu Mihail Adrian  solicita sa se mentioneze in procesul verbal  

ca la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta votul sau a fost “ pentru “. 

S-a creat o confuzie sau fiind semnalul prost ( votul fiind exprimat prin telefon ) ,nu s-a  

consemnat realitatea. 

        Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu ,supune la vot procesul verbal cu observatiile 

si completarile ulterioare.S-au inregistrat 13 voturi « pentru «  

       Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare - Aprobarea Regulamentului propriu 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri 

ale Consiliului local al Comunei BRANESTI,  

Din prezentarea rapoartelor pe comisii de specialitate  s-a retinut aviz pozitiv (favorabil). 

Nu sunt inscrieri la cuvant. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu  supune la vot proiectul de hotarare , in forma 

initiatorului. S-au inregistrat   11 voturi “pentru “  si 2 voturi “ abtinere” astfel ,s-a adoptat 

hotararea privind - Aprobraea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri ale Consiliului local al Comunei 

BRANESTI. 

           Urmatorul punct luat in dezbatere se refera la: Indreptarea erorii materiale strecurata  in  

Anexele 2 si 3 la Hotararea Consiliului local Branesti nr. 01 din 21 .01.2021 privind 

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Branesti si aprobarea 

Organigramei ,Statului de functii si R.O.F-ul  aparatului de specialitate al primarului. 



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: 

D-na consilier local Luca  Mihaela –Ana   in cuvantul sau prezinta (citeste) o nota scrisa , 

document in dosarul de sedinta din care s-a retinut  ca exista anumite  neconcordante intre 

structura compartimentelor si cuprinsul R.O.F.-ului. 

Secretarul general al comunei  informeaza ca in baza Regulamentului de functionare al 

aparatului de specialitate  va fi elaborat Regulamentul  de ordine interioara  si implicit fisa 

postului pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Branesti. 

Atrage atentia sa nu se faca confuzie intre cele doua  regulamente. 

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   11 voturi “pentru “  

si 2 voturi “ abtinere” ,astfel ,s-a adoptat hotararea privind: Indreptarea erorii materiale 

strecurata  in  Anexele 2 si 3 la Hotararea Consiliului local Branesti nr. 01 din 21 .01.2021 

privind Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Branesti si aprobarea 

Organigramei ,Statului de functii si R.O.F-ul  aparatului de specialitate al primarului. 

              Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu   supune atentiei consiliului local  proiectul 

de hotarare privind : Aprobarea neasumarii responsabilităților autorităților locale ale Comunei 

BRANESTI, județul Dambovita organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 

derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti. 

Din prezentarea rapoartelor pe comisii 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 forma 

initiatorului. S-au inregistrat   11 voturi “pentru “  si 2 voturi “ abtinere” ,astfel ,s-a adoptat 

hotararea privind: Aprobarea neasumarii responsabilităților autorităților locale ale Comunei 

BRANESTI, județul Dambovita organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 

derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti. 

           Urmatorul punct al ordinii de zi se refera la : Aprobarea cotizaţiei  comunei Brăneşti la  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ Management  Integrat  al Deşeurilor in Judeţul 

Dâmboviţa”  pentru anul 2021.  

           Din prezentarea rapoartelor pe comisii de specialitate  s-a retinut aviz pozitiv. 

           Domnul consilier local Preda Ion intreaba  retoric pe dl consilier local Dumitrescu Mihai 

–viceprimarul comunei “ daca acum este bun acest proiect “ ? 

Nu mai sunt inscrieri  la cuvant pe marginea proiectului de hotarare. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu  supune la vot proiectul de hotarare , in forma 

initiatorului. S-au inregistrat   13 voturi “pentru “  ,astfel ,s-a adoptat Aprobarea cotizaţiei  

comunei Brăneşti la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ Management  Integrat  al 

Deşeurilor in Judeţul Dâmboviţa”  pentru anul 2021.  

         In continuare se trece la punctul 5 -Aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021 

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 adreseaza aceeasi intrebare d-lui consilier local Dumitresu Mihai :   

“ tabelul anexa este bun ?!!”   

  Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu  supune la vot proiectul de hotarare , in forma 

initiatorului. S-au inregistrat   13 voturi “pentru “  ,astfel ,s-a adoptat Aprobarea  Planului de 

acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 

2021. 

 

La punctul –Diverse  s-au retinut urmatoarele; 



           Dl consilier local Preda Ion  solicita public explicatii d-lui inspector Bucur Teofil  sa 

spuna ce a avut in vedere cand  s-a pronuntat ca „ ala( Preda Ion) si contabila au furat bani de la 

habitat „ 

Sa spuna si că este de datoria lui,este in fisa postului sa urmareasca  taxele si impozitele. 

Dl consilier local Ionescu Florin Danut  intreaba pe cei care „ in urma cu 1-2 ani erau foarte 

activi pe  facebook  cu starea functionala a   podului de la Marinescu. Acum nu se mai rup 

masini,nu mai sunt nici gauri in DC sau DN,toate sunt bune?!!!!!”. 

           Dl Luca Nicolae – cetatean al comunei Branesti,satul Branesti informeaza consiliul local 

ca in data de 18 ianuarie 2021 a solicitat participarea   la sedinta de consiliu  care s-a desfasurat 

online. Spune ca nu i s-a permis si nici nu i s-a comunicat „ refuzul nemotivat si nejustificat”. A 

revenit cu  aceeasi solicitare  dar raspunsul  secretarului comunei nu este multumitor. 

         Secretarul general  in cuvantul sau arata ca s-a raspuns la toate petitiile d-ui Luca Nicolae  

desi au acelasi obiect de solictare ( participarea la sedintele consiliului local ). Cunoaste ca are 

obiceiul sa inregistreze. Ii pune in vedere sa lase telefonul si sa nu inregistreze sedinta  ca nu 

exista procedura in acest sens.La prima solicitatre a  primit raspuns in timpul sedintei sotia 

dumnealui Luca Mihaela  Ana consilier local  ,exista consemnat in procesul verbal al sedintei.Il 

informeaza ca unitatea administrativ teritoriala  are o autoritate si implicit un primar  si mai mult  

convocarea sedintelor consiliului local se face , de regula, de catre primar. Gresit sunt adresate 

petitiile in atentia secretarului general .Ii recomanda pe viitor sa  adreseza cui trebuie ,legal, 

petitiile. Considera ca este o sicanare si un mod de a fi luata peste picior. 

          Dl Luca Nicolae  neaga si dezinformeaza consiliul local  primirea acestor raspunsuri. 

          Secretarul general prezinta copia raspunsurilor ,in timpul sedintei (raspunsuri anexate la 

dosarul sedintei ) si insista sa nu mai dezinformeze consiliul local. 

          Pe seama acestor afirmatii s-a tensionat dialogul intre secretarul general al comunei si 

cetateanul dl Luca Nicolae,acesta din urma    aducand  calomnii, insulte ( jigniri )  acuzand  ca 

nu se respecta legea ,ca exista  capitol in Codul administrativ care prevede sanctiuni pentru 

secretar.  

A fost intrebat dl primar  daca secretarul  general al comunei are program flexibil. 

Dl Neamtu Daniel  -primar raspunde : Da. 

       In contextul in care dialogul a generat   intreruperi reciproce prin ridicari de ton,prin a vorbi 

unul peste altul,secretarul general il roaga sa-si acorde disponibilitatea de a asculta, cel putin  

din punct de vedere ca antevorbitorul este o doamna , cu precizarea ca stie ca este urmarita. 

        Pe fondul acestui episod dl consilier local Preda Ion  solicita presedintelui de sedinta sa 

limiteze luarile de cuvant la 5 minute/vorbitor. 

          

    Dl Luca Nicolae ,cetatean al satului Branesti,  revine si arata ca a depus o petitie+   

inregistrata sub nr. 948 /2021  si informeaza consiliul local  ca a solicitat autorizatiile de 

contruire pentru lucrarile de investitii din perioada 2016-2020,hotarari ale consiliului  local si 

dispozitiile primarului din anul 2020, modul de solutionare al problemelor  constatate de auditul 

financiar pe anul 2018      s.a. 

    Referitor la  site-ul tocmai implementat ,intreaba „ daca este contul oficial al primariei si de 

ce nu este afisat cine il administreaza.” 

     A revenit si  asupra proiectelor de hotarare aflate la ordinea de zi invocand aceleasi aspecte 

(nota scrisa la dosarul sedintei ) citite in timpul sedintei de d-na consilier Luca  Mihaela Ana   

(sotia dumnealui) atacand din nou secretarul general ca nu a tinut cont de  recomandarile 

respective ,precizand ca „  nu este o intamplare ci... o practica” . 

       Secretarul general, in replica , precizeaza ca  nu s-a retinut un amendament  fluent,clar ,fara 

echivoc din expunerea d-nei consilier local Luca Mihaela. 

        Dl  Trandafir Catalin- cetatean al satului Priboiu  in cuvantul sau arata ca „ a fost  si este 

implicat in implementarea  site-ul    , pentru cei care il vor urmari ,precizeaza ca  exista o 

atentionare ca site-ul este in lucru .Daca domnii consilieri locali doresc sa schimbe ceva,sa 

adauge altceva ,ii roaga sa ii comunice pentru a proceda intocmai. 



         Dl Luca Nicolae cetatean al satului Branesti  „ Ca o sugestie referitor la art. 10 di R.O.F , 

nu este modificat „ 

                    Dl  preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte pentru 

participare  şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 19.02.2021 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 . 

     Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

                       Presedinte de sedinta,                                Secretar  general al comunei Branesti, 

                          -consilier local-                                               jr. Florentina Oprea 

                 Popescu Cristian Claudiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta extraordinara din 26.02.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1700.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 21 din  

22.02. 2021  in sedinta extraordinara .  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 SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dambovița , în perioada 2014 - 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 sau prin licitatie publica cu strigare ,dupa caz, a pajistilor din 

proprietatea publica a comunei Branesti,judetul Dambovita. 

                  Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

 

             Lucrarile sedintei  sunt  deschise de dl Neamtu Daniel –primar  si conduse de dl  

consilier local Popescu Cristian Claudiu , ales presedinte de sedinta ,  in conditiile prevazute de 

art. 123  din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ. 

             Consultata condica de prezenta  , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali ,  sunt 

prezenti 11 consilieri locali  absenti motivat d-nii consilieri locali Deaconescu Gheorghe si 

Preda Ion  astfel , fiind intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei . 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu ,supune la vot proiectul ordinii de zi .  

 Cu 11  voturi « pentru »     , s-a aprobat ordinea de zi .  

      Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune atentiei consiliului local primul 

punct : 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 

indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 

Secretarul general  al comunei Branesti solicita avizul consultativ al comisiilor  de specialitate  

economica si juridica. 

Se constata ca nu sunt inscrieri la cuvant. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Cu 11 voturi ‘ pentru’ s-a adoptat hotararea consiliului local cu privire la : 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 indicatorii tehnico-

economici ai proiectului. 

      Urmatorul proiect aflat la ordinea de zi se refera 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. 

       Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele: 

      Dl consilier local Ionescu Florin Danut „  Din Planul  de dezvoltare a tarifelor  rezulta 

preturi foarte mari din cresterile anuale.  

       Dl Neamtu Daniel –primar  informeaza ca sunt ajustari ale tarifelor in fiecare an  cumulate 

atat cu inflatia pe ultimul an ,cat si in termeni reali. 

        Dl consilier local Popescu  Cristian Claudiu crede ca nu se pot schimba cu ceva aceste 

tarife. 

         Constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si supune la vot proiectul de hotarare.Cu  9 

voturi „pentru’ si 2 voturi ‚impotriva” s-a adoptat hotararea consiliului local 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. 

 

         Urmatorul proiect luat in dezbatere se refera 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 perioada 2014 – 2020. 

          Dl consilier local Popescu  Cristian Claudiu  solicita informatii cu privirela art. 1 din 

proiect unde este prevazuta suma de 4.369.316 euro ,iar in adresa  este alta suma. 

          Dl consilier local Dumitrescu Mihai-viceprimarul comunei informeaza ca suma 

corespunde cu cea din deviz. 

           Dl consilier local Coman Sorin  in cuvantul sau arata ca a studiat devizul si  a inteles ca 

sunt sume prevazute pentru dirigintele de santier, pentru asistenta tehnica ceea ce inseamna ca 

rezulta o lucrare. 

Dl consiler local Popescu Cristian Claudiu in cuvantul sau arata ca din cate cunoaste va fi 

cuprinsa zona  „Valea Dracului”  cu apa si canalizare. 

          Dl Neamtu Daniel –primar  aduce urmatoarele clarificari: Nu o sa fie prinsa comuna 

Branesti  in acest proiect.in urma discutiilor purtate la sediul Companiei de Apa a inteles ca  s-ar 

putea sa avem o mare problema pentru ca a fost demarat un proiect de canalizare din bugetul 

local  in timp ce era in derulare acest  Proiect regional  (POIM).In conditiile actuale,este posibil 

sa se vina inca odata cu canalizarea pe unde s-a mai facut. 

         Dl consilier local Ionescu Florin Danut  cunoaste ca exista  probleme cu 

patrimoniul,strazile intre timp s-au mai modificat. 

         Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu intreaba daca exista note de renuntare. 

         Dl Neamntu Daniel –primar,  precizeaza  ca pana la aceasta data  executivul nu a fost 

informat. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Cu 11 voturi ‘ pentru’ s-a adoptat hotararea consiliului local 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. 

         Ultimul punct aflat la odinea de zi se refera la : Aprobarea initierii procedurii de inchiriere 

prin atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare ,dupa caz, a pajistilor din proprietatea 

publica a comunei Branesti,judetul Dambovita. 

          Din luarile de cuvant s-au retinut urmatoarele: 

       Secretarul general al comunei  intreaba presedintele Comisiei de inventariere respectiv dl 

Dumitrescu Mihai –viceprimarul comunei  care trup  de islaz l-a trecut in  domeniul privat ? 

       Raspunsul d-lui Dumitrescu Mihai –viceprimarul comunei „ Nu stiu” 



In aceste conditii secretarul general al comunei  informeaza consiliul local  sa ia act ca nu exista 

terenuri in domeniul privat si pe cale de consecinta  nu se poate aplica procedura de  aribuire 

directa . 

       Dl consilier local Ionescu Florin Danut intreaba  daca  mai suntem in termen. 

       Dl consiler local Popescu  Cristian Daniel intreaba daca sunt depuse cereri pentru ca nici nu 

a vazut,nici nu s-au mentionat in documente. Din cate cunoaste, initierea unei astfel de 

proceduri  are loc doar in urma  depunerii unor  solicitari. 

       Dl Neamtu  Daniel –primar informeaza consiliul local ca exista si cereri. 

       In continuare s-au facut propuneri pentru desemnarea membrilor in  Comisia de licitatie si 

in  Comisia de contestatie. 

       Dl consilier local Ionescu Florin Danut propune ca din Comisia de licitatie sa faca parte dl 

consilier local Diaconescu Mihail Adrian;d-na consilier local Luca Mihaela –Ana  propune pe dl 

consilier local Popescu  Cristian Claudiu. Propuneri aceptate. 

        Pentru comisia de contestatii au fost urmatoarele propuneri;  D-na consilier local Ion 

Luminita Simona  propune pe d-na consilier local Luca Mihaela Ana,care refuza. 

D-na consilier local Luca Mihaela Ana propune pe d-na consilier local Dumitru Florina ,refuza. 

D-na consilier local Ion Luminita Simona  propune pe dl consilier  local Iodache Ion ,accepta 

D-na consilier local Luca Mihaela Ana propune pe dl consilier local Stanciu Ion Razvan. 

accepta. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune la vot proiectul de hotarare in intregul sau , 

cu modificarile si completarile ulterioare . Cu 9 voturi ‘ pentru’ si 2 «  abtineri’  s-a adoptat 

hotararea consiliului local cu privire la : Aprobarea initierii procedurii de inchiriere prin licitatie 

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

 

 

                            Dl  preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte 

pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare din data de 26.02.2021 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 . 

     Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

                       Presedinte de sedinta,                                Secretar  general al comunei Branesti, 

                          -consilier local-                                               jr. Florentina Oprea 

                 Popescu Cristian Claudiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta extraordinara din 15.03.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1400.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 28 din  

12.03. 2021  in sedinta extraordinara .  Sedinta s-a desfasurat  on-line in sistem de 

videoconferinta  folosind  aplicatia ZOOM 

           Conform invitatiei scrise , anexa la Dispozitia primarului proiectul ordinii de zi cuprinde: 

1 Proiect de hotarare cu privire la: Modificarea si completarea H.C.L nr. 11/2021  

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 în județul Dambovita , în perioada 2014 – 

2020. 

                  Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

 

             Lucrarile sedintei  sunt  deschise de dl Neamtu Daniel –primar  si conduse de dl  

consilier local Popescu Cristian Claudiu , ales presedinte de sedinta ,  in conditiile prevazute de 

art. 123  din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ. 

             Consultata condica de prezenta  , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali  sunt 

prezenti 11 consilieri locali , absenti  d-nii consilieri locali Ionescu Florin Danut  si  Stanciu  Ion 

Razvan ,astfel  fiind intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei . 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune la vot proiectul ordinii de zi .  

 Cu 11  voturi « pentru »     , s-a aprobat ordinea de zi. 

      In continuare ,solicita avizul comisiilor de specialitate. 

Dl consilier local Dumitrescu Mihai –viceprimarul comunei  informeaza consiliul ca in cadrul 

comisiei economice s-a acordat aviz  pozitiv (favorabil). 

       Din inscrierile la cuvant pe marginea proiectului s-au retinut ; 

       Dl consilier local Coman Sorin precizeaza ca in sedinta anterioara a fost aprobata si 

valoarea 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  

județul Dambovita , în perioada 2014 – 2020. 

Intreaba daca nu cumva trebuiau modificate si acele valori .Se prind in hotararea de azi sau se va 

veni iar cu alta modificare completare si a acestor valori ?!!! 

      Dl Neamtu Daniel -primar   informeaza ca valoarea contributiei nu se  modifica ,ramane 2%  

      Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu crede ca pana se vor demara lucrarile  aceste 

valori vor mai suferi modificari.In schimb procentul de cofinanare se pastreaza. 

      Dl consilier local Preda Ion intreaba ‘ de ce pe valoarea veche intra si extinderea din  zona 

Valea Dracului si statia de epurare si acum ,nu ?!!! 

   Dl Neamtu Daniel-primar crede ca nu prea bat calculele lor cu ale noastre. Proiectul demarat 

din buget se suprapune cu proiectul pe POIM. 

Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si  

supune la vot proiectul de hotarare in forma initiatorului . Cu 11 voturi  s-a adoptat hotararea 

consiliului local cu privire la : Modificarea si completarea H.C.L nr. 11/2021  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 



în județul Dambovita , în perioada 2014 – 2020. 

 

                            Dl  preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte 

pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare din data de 15.03.2021 a 

Consiliului Local al Comunei Branesti. 

Conţinutul procesului-verbal, se completează cu  proiectul de hotărâre prezentat în cadrul 

şedinţei, precum şi documentele anexe si  pontajul  privind participarea la şedinţă a consilierilor 

locali. 

     Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

                       Presedinte de sedinta,                                Secretar  general al comunei Branesti, 

                          -consilier local-                                               jr. Florentina Oprea 

                 Popescu Cristian Claudiu 
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