
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara din 28.05.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1700.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 49 din  21.05. 

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  Strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Branesti pentru perioada 2021 -2027 

Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

 2,Proiect de hotarare cu privire la :Aprobarea  unor indicatoare si restrictii de circulatie pe 

strazile comunei Branesti,judetul Dambovita. 

3. Diverse 

 

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

local Ionescu Florin Danut  ales presedinte de sedinta ,in unanimitate   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 

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

      Dl consilier local Ionescu Florin Danut  supune la vot proiectul ordinii de zi  .  

 Cu 13  voturi « pentru »   , s-a aprobat ordinea de zi .  

           In  continuare au  fost prezentate   procesele verbale  al sedintelor de consiliu  din luna  

14.04.2021 si 07.05.2021 . 

            Au fost inregistrate  observatii/completari la procesul verbal din data de 14.04.2021 din 

care s-au retinut urmatoarele: 

Dl consilier local Preda Ion .Referitor la paragraful in care dl primar Neamtu Daniel raspunde in 

legatura cu alimentarea cu apa potabila din pct. Valea Dracului precizeaza ca  doreste sa se 

completeze cu  mentiunea : ” tocmai ca nu stiu si nici nu-mi explic...”  

         Dl consilier local Ionescu Florin Danut  ,supune la vot procesul verbal din data de 14 

.04.2021 cu precizarea sa se i-a act de solicitarea ,observatia d-lui consilier local Preda Ion. 

Cu  13 voturi « pentru «  s-a aprobat procesul verbal. 

Este supus  la vot si  procesul verbal din data de 07 .05.2021. Cu  13 voturi « pentru «  s-a aprobat. 

       Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare – Aprobarea  Strategiei de dezvoltare 

locala a comunei Branesti pentru perioada 2021 -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 Ionescu Florin Danut  ,supune la vot proiectul de hotarare.  In urma votului 

exprimat s-a constat ca au fost 11 voturi  « pentru » si 2 (doua) voturi « abtinere » .Astfel,s-a 

adoptat hotararea consiliului local privind : Aprobarea  Strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Branesti pentru perioada 2021 -2021. 

         Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la : Aprobarea  unor indicatoare si restrictii 

de circulatie pe strazile comunei Branesti, judetul Dambovita. 

         Proiectul de hotarare a fost avizat de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului 

local. 



Din inscrierile la cuvant s-a retinut: 

        D-na consilier local Dumitru Florina - Este laudabil proiectul de hotarare. Era necesar. 

Intelege ca sunt restrictionate anumite vehicule care sunt folosite pentru aprovizionarea 

magazinelor. Intreaba: Sunt excluse si tirurile care trec spre SUNGARDEN Pucioasa?! 

Dl Neamtu Daniel –primar raspune: Nu. Avem speranta ca odata cu terminarea centurii la Pucioasa 

se vor muta acolo. 

     Dl consilier local Ionescu Florin Danut  , 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 13 voturi  « pentru » 

Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind : Aprobarea  unor indicatoare si restrictii de 

circulatie pe strazile comunei Branesti,judetul Dambovita. 

 

      La punctul –discutii –din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarle: 

Dl consilier local Preda Ion mentioneaza ca  a votat proiectele de hotarare de pe ordinea de zi de 

azi si pe cele de luna trecuta,cele cu bugetul. Nu stie de ce dar a votat. Insa,a aflat de ce. 

 Intelege de la dl Bucur –inspector ca ” ce credea el ( Preda)  ca nu voteaza bugetul? S-a dus 

primarul la Corneluș si....i-a dat una peste ochi spunandu-i sa voteze acolo...” 

 Informeaza consiliul local si primarul ca incepand cu sedintele urmatoare nu mai voteaza nici un 

proiect pana nu va primi telefon de la Corneluș. 

      D-na consilier local Luca  Mihaela Ana aduce la cunostinta  domnilor consilieri si domnului 

primar ,multumind pentru ajutorul care s-a acordat in campania de sterilizare a cainilor din data de  

15 mai.a.c si care a fost o campanie de succes. Au fost sterilizate 80 de animale ( caini si pisici ).In 

timpul inscrierilor s-a constatat ca sunt multi doritori pentru sterilizare dar, locurile au fost 

limitate.Se va mai organiza  peste doua luni alta campanie de sterilizare. 

 

 

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

participare  şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 28.05.2021 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,                                Secretar  general al comunei Branesti, 

                          -consilier local-                                               jr. Florentina Oprea 

                      Ionescu Florin Danut 
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