ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 30.03.2021
Sedinta consiliului local incepe la ora 1500.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 29 din
24.03. 2021 in sedinta ordinara . Sedinta s-a desfasurat on-line folosind aplicatia Zoom.
Conform invitatiei scrise , anexa la Dispozitia primarului proiectul ordinii de zi cuprinde:
1. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea procedurii de participare a cetatenilor la procesul
deliberativ al Consiliului local al Comunei Branesti si procedura privind înregistrarea audiovideo a şedinţelor consiliului local al comunei Branesti
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
2. Proiect de hotarare cu privire la : Darea in folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a
investitiei, a spatiului de amplasare a sirenei electronice S BI 184 pe terenul imobilului si
acodarea dreptului de acces asupra imobilului curtea Centrului de Cultura si Traditie
Populara Branesti , strada Principala nr.259, apartinand domeniului public al Comunei
Branesti, pentru realizarea
proiectului Watman - “Sistem informational pentru
managementul integrat al apelor - etapa II dezvoltat de catre Administratia Nationala Apele
Romane”;
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
3. 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.
Consultata condica de prezenta , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali , sunt
prezenti 13 consilieri locali , astfel fiind intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei .
La lucrarile sedintei participa si d-l Luca Nicolae – cetatean al comunei Branesti,satul
Branesti caruia i s-a aprobat solicitarea de participare inregistrata sub nr.1799 din 29.03.2021.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu supune la vot proiectul ordinii de zi .
Cu 13 voturi « pentru » , s-a aprobat ordinea de zi .
Inainte de a se intra pe ordinea de zi, sunt supuse atentiei consiliului local procesele verbale din
data de 19.02.2021 , 26.02.2021 si 15.03.2021
La procesul verbal din data de 19.02.2021 s-au
completari:
Dl . consilier local Coman Sorin :

inregistrate urmatoarele

observatii,

1) “ nu pot sa remarc decat ca s-a facut ca un roman politist aicea interventia d-lui Luca Nicolae,
trecand aici calomnii, insulte , jigniri...Parerea mea ca nu s-a ajuns, fiind participant la sedinta, la
aceste lucruri. Cred ca au fost niste schimburi verbale mai dure si cam atat. Pana se va ajunge la
calomnii, insulte... mai este nitel timp.
2) Vad ca se spune acolo ca s-a raspuns petentului prin sotie. Problema este ca trebuie sa se
raspunda petentului, nu sotului, nu varului, nu fiului. Cine a scris petitia, lui trebuie sa i se
adreseze raspunsul.
3) Vreau sa remarc ca d-na Luca Mihaela - Ana are calitatea de consilier local. Nu sotie sau
altceva. Sotie este acasa , la sedinte este consilier local.
4) A vrut sa se specifice aicea sa se inregistreze dl Luca sedinta si ca nu i s-a permis ca nu
nexista procedura in acest sens. Vreau sa intreb si eu : timp de 4 ani cand s-au inregistrat
sedintele, atunci nu a mai fost nevoie de procedura? Cam atat a fost interventia mea pe acest
proiect , pe acest proces verbal. “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu – presedinte de sedinta - roaga secretarul
general sa consemneze in procesul verbal.
Secretarul general al comunei asigura ca au fost consemnate toate observatiile.
D-na consilier local Luca Mihaela-Ana :
“ Asa… Deci… Domnule presedinte de sedinta, solicit eliminarea din procesul verbal a
urmatoarelor mentiuni: 1) folosirea expresiei total nepotrivita adresata unui consilier local- se
atrage atentia. Este a doua oara cand sunt supusa acestui stil de a atrage atentia.
Apoi, orice..,eliminarea oricarui comentariu neprocedural facut de d-na secretar general si
stipulat in procesul verbal, referitor la nota scrisa depusa de subsemnata, nota care practic este
un amendament adus proiectului de hotarare al consiliului local adus in discutie si adresat
consiliului local. Inca ceva : cel putin in doua situatii se asociaza numele meu Luca Mihaela –
Ana cu sotia dumnealui. Cu numele cetateanului Luca Nicolae, prezent in sedinta de consiliu.
Solicit ca din procesul verbal de sedinta sa se radieze aceasta solicitare, asociere, intrucat sunt
consilier local in exercitiul autoritatii publice si reprezint interesele cetatenilor in consiliul local,
nu interesele familiei. Intrucat , si a 4 a problema, eu in cadrul sedintei nu am auzit pe cineva
care sa adreseze calomnii, insulte sau jigniri la adresa secretarului general al u.a.t, solicit
scoaterea acestei afirmatii dinprocesul verbal cu atat mai mult cu cat presedintele de sedinta are
atributii de a intervenii in dialogul dintre persoane, nu a facut acest lucru si consider ca s-a facut
un comentariu nejustificat. Cam atat am avut de spus . Multumesc frumos !”
D-na consilier local Luca Mihaela –Ana revine si arata; ‘’ Si mai doresc si ceilalti consilieri daca
au ceva de spus referitor la acest comentariu ca s-au adus calomnii, jigniri….”
Solicita cuvantul dl consilier local Dumitrescu Mihai ,viceprimarul comunei : “ Si eu subscriu
aici. Nici eu nu stiu la ce jigniri, insulte, calomnii.. Chiar nu am auzit.”
Dl consilier local Ionescu Florin Danut intervine si precizeaza ca :
,,sedinta trebuia inregistrata. Se vede clar ca este problema personala. Sa se depaseasca
momentul, ca timpul preseaza.’’
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta -o intreaba pe d-na consilier
local Luca Mihaela -Ana “ sa mai spuna odata ce ar trebui sa faca presedintele de sedinta , ca nu
a inteles ‘ .
D-na consilier local Luca Mihaela – Ana :
” sa se scoata acea sintagma -se atrage atentia-.Mi-a atras si un consilier local atentia, acum mi-a
atras d-na secretarA atentiona,consider ca nu,in primul rand, cum sa spun…conform
Regulamentului de Organizare si Functionare al consiliului local si mai este si ordonanta 57 , dna secretarA nu are competenta de a ma intrerupe sau dialoga cu mine,in timpul unui…
cuvantului. Daca are cineva ceva, este doar presedintele de sedinta.”

Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - concluzioneaza ca
“trebuie sa intrerupa doar cand sunt jigniri, injurii sau iesirea de pe ordinea de zi a sedintei”
Dl consilier local Ionescu Florin Danut solicita cuvanul si recomanda d-lui presedinte de
sedinta “ sa faca procesul verbal doamna Luca , sa nu il mai faca secretarul “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu – presedinte de sedinta - precizeaza:”este atributul
secretarului general si cred ca s-au inregistrat”.
Secretarul general al comunei asigura presedintele de sedinta ca s-au inregistrat.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta constata ca nu mai sunt
inscrieri la cuvant si supune la vot procesul verbal din data de 19 februarie 2021, cu observatiile
aduse.
In urma votului exprimat cu 12 voturi “pentru “ s-a aprobat procesul verbal din data de 19
februarie 2021. Se constata ca dl consilier local Preda Ion pierde semnalul, conexiunea.
In continuare dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - supune
atentiei consiliului local procesul verbal din data de 26.02.2021.
S-au inscris la cuvant d-nii consilieri locali Coman Sorin , Dumitrescu Mihai.
Dl consilier local Coman Sorin:
” La procesul verbal din 26.02. la cuvantul meu pe care l-am avut, se trece - 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- deci, nu rezulta nimic de aici, nu are nici
un inteles. Eu am zis ca , consider ca sunt sume foarte mari pentru dirigintele de santier si
asistenta tehnica la proiectul respectiv, ca altfel nu se intelege nimic. Aceasta ar fi modificarea.
Al doilea, la acest proces verbal nu am vazut pentru proiectul de hotarare- 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- nu am vazut cine,
cum de s-a intamplat ca procesul verbal, deci un proiect de hotarare sa fie legal intrat in sedinta
si la iesire sa fie ilegal. Aicea nu se vede din procesul verbal ce a fost neclar, nelegal in acest
proiect de s-a schimbat. Ba a fost legal, ba nelegal. Nu stiu de ce, d-na secretar general vad ca
chestioneaza consilieri locali. Nu stiu . S-au schimbat atributiunile?!! De cand in sedinta se poate
chestiona un consilier ? Ca poate ne trezim ca ne intreaba pe toti cate oi sunt in comuna, cate
capre sau mai stiu eu ce teren.... cum a fost acum. Acestea sunt obiectiunile mele.”
Se da cuvantul d-lui consilier local Dumitrescu Mihai – viceprimarul comunei:
” Pe acelasi proiect referitor la intrebarea d-nei secretar adresata mie, consider ca a fost o
intrebare nepotrivita, ce tip de islaz am trecut in domeniul privat ? De parca eu as fi avut islazul
intr-un buzunar si l-am mutat din buzunarul stang in buzunarul drept. Practic, asta nu este o
procedura simpla sa trec eu… ca spun asa”.
Intervine dl consilier local Ionescu Florin Danut si arata „ cred ca va intrebat ce portiune, ce
bucata din islaz, eu asa am inteles”.
Intervine si dl consilier local Coman Sorin si intreaba „ de cand secretarul ne chestioneaza pe
noi ?!!”
Revine la cuvant dl consilier local Dumitrescu Mihai, viceprimarul comunei : ” Informez
consiliul local ca d-na secretar este membra in comisia de inventariere, desi cu siguranta
cunoaste foarte bine lucrul asta. De aceea consider ca a fost o intrebare nepotrivita. Si, apropo de
raspunsul meu: nu acela a fost raspunsul meu cu ghilimelele de rigoare –nu stiuNu, raspunsul meu a fost urmatorul: referatul de aprobare nr. 1082 din 23.02.2021 semnat de
mine in forma corecta a ajuns in mapa fiecarui consilier local. Deci, sa fie foarte clar, in mapa de
sedinta a ajuns in forma corecta a referatului de aprobare. Si alt raspuns a fost ca stiu ca exista in
domeniul public 83,4 ha de pasune. Bun. Si acea greseala cu atribuirea directa de care s-a facut

atata valva in sedinta,a aparut- spun eu- dintr-o simpla neatentie la redactarea proiectului de
hotarare.”
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta intreaba “ pe cine
invinuiti?”
Dl consilier local Dumitresu Mihai viceprimarul comunei „ Pai nu este vorba de invinuire, nici
nu mai conteaza cine a redactat proiectul, consider atat ca a fost o neatentie la redactarea
proiectului de hotarare. Eu vreau sa subliniez ca referatul de aprobare semnat de mine in forma
corecta a ajuns in mapa fiecarui consilier local.”
Se constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - supune la vot procesul verbal
din data de 26 02.2021 cu observatiile si completarile ulterioare. Cu unanimitate voturi “ pentru”
s-a aprobat procesul verbal.
La procesul verbal din 15 .03.2021 se constata ca nu sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - supune la vot procesul verbal
din data de 15.03.2021. Cu 11 voturi “ pentru” si 2 voturi “ abtinere “ s-a aprobat procesul
verbal.
In continuare dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - supune
la vot proiectul ordinii de zi. Cu 13 voturi ‘ pentru” s-a aprobat ordinea de zi.
Primul proiect luat in dezbatere se refera la : Aprobarea procedurii de participare a cetatenilor la
procesul deliberativ al Consiliului local al Comunei Branesti si procedura privind înregistrarea audiovideo a şedinţelor consiliului local al comunei Branesti.
Intrebati presedintii de comisii despre avize, s-a retinut prin cuvantul d-lui consilier local Dumitrescu
Mihai – presedintele comisiei economice –aviz favorabil.
Din inscrierile la cuvant redam:
Dl consilier local Coman Sorin
„ la acest proiect as avea 3 amendamente;
1) La art.4(2)- luările de cuvânt vor avea o durata de maxim 5 minute- consider aicea , nu
trebuie limitat si limitarea se stabileste de catre presedintele de sedinta. Daca omul respectiv are
ceva de spus si spune corect si poate dura mai mult de 5 minute, parerea mea, ca putem sa-l
ascultam. Daca bate campii, normal ca i se poate sa i se taie din timp.
2) La art. 8(1)- In situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), persoana interesată va depune la
registratură sau transmite pe e-mail primaria.branesti@yahoo.com cel târziu cu 3 ore înainte de
ora de începere a şedinţei, o cerere care să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul; si asa mai departe. Aicea consider
ca inscrierea cu 3 ore, cel care vrea sa participe sa se inscrie inaintea inceperii sedintelor la
presedintele de sedinta, isi spune numele si ce are de spus, ca sa poata sa ia cuvantul la rubrica –
diverse - sau la ce doleante are dansul sa faca.
3) Audierea înregistrării şedinţei anterioare se face la solicitarea a cel puţin a unuia dintre
consilierii locali, în cadrul şedinţei de consiliu local următoare, atunci cînd se consideră că în procesul
verbal al şedinţei respective nu au fost menţionate cu exactitate opiniile exprimate de acesta sau când
există divergențe în acest sens. Asa cum poate avea acces si la procesul verbal care este public, asa
cum prevede legea, nu poate face restrictii ca numai consilierii pot sa vada inregistrarile. Este publica,
sedintele sunt publice si inregistrarile trebuie sa devina publice. Nu trebuie sa facem o restrictionare.”
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - “ Referitor la timpul de 5
minute, exista Ordonanta 25/2021 in care este la 5 minute”
Dl consilier local Coman Sorin “ Eu, parerea mea ca,aicea pentru asa ceva este stipulat , dar putem
sa… daca omul vine si are niste argumente si poate depasi timpul asta de 5 minute si nu poate sa-si
exprime tot ce are de spus in 5 minute , eu zic sa putem sa-l lasam . sa nu fie restrictionat “

Dl consilier local Ionescu Florin Danut “ Si referitor la Luca nu poate sa ramana la latitudinea
presedintelui de sedinta,aca nu aterminat ce a avut de spus? Parerea mea este ca trebuie sa ramana
cum este prevazut in Codul administrativ. “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta “ Se reluam amendamentul.
Deci,” Luările de cuvânt , sunt atributul presedintelui de sedinta care are dreptul sa limiteze
durata luarilor de cuvant,in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el propune ,la inceputul
sedintei consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor.”
Dl consilier local Coman Sorin „ da. Acum ca am cazut de acor cu unul sa vedem cu celelalte.”
Dl consilier local Ionescu Florin Danut „ Trebuie sa vedem,sa auzim si opinia iniatorului.”
Dl Neamtu Daniel –primarul comunei „ Proiectul meu asa cum ii aveti in fata ,asa l-am
considerat OK.Timpu de 5 minute.Cine doreste sa vina la sedinta de consiliu local si sa vorbim
lucruri serioase,este bine venit.Exemplul de fata. Timp de 12 minute am vorbit decat de dl
Luca,d-na Luca si d-na secretar.Consider ca cine doreste sa vina in sedinta,nu este greu sa faca o
cerere sa-si lase o adresa de e-mail si un nr. de telefon.Dumneavoastra doriti ca cetateanul sa
vina direct din strada sa intre direct in sedinta de consiliul local.Aici nu mai este vorba de
transparenta. “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta “ Sustin punctul de
vedere al initiatorului. Pentru ca nici nu este conform legii.Daca se desfasura sedinta in sala de
consiliu te trezeai cu trei persoane in stare de ebrietate si nu prea este in regula. “
Dl Neamtu Daniel –primarul comunei revine si continua „ referitor la inregistrarea audiovideo sunt de acord,sunt transparent,vrau sa ma inregistrati si audio si video,nu am nici un fel de
problema dar in acelasi timp mi-as dori ca in momentul in care ma vad pe YouTube,sa stiu cine
ma pune acolo. Cine doreste sa-mi vada sedinta,vine la primarie,face o cerere. Se pune la
dispozitie in format electronic ordinea de zi si asa mai departe.
Pana acum nu s-a discutat nimic serios,un proiect pe care sa avem dispute serioase ,se discute
numai lucruri marunte. Ne legam numai de lucruri marunte.”
Dl consilier local Coman Sorin in replica” Lucrurile marunte sunt importante.de la
lucrurile marunte ajungem la lururile mai mari.Si daca pe cele marunte le faci prost ,pe cele mari
le faci si mai prost”
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta intervine si recomanda “
Trebuie sa tinem cont de legea protectiei datelor.O inregistrare trebuie aprobata de toti membrii
participanti, de toti consilieri. Nu poate veni cineva sa inregistreze fara acordul nostru al
tuturor.Mai trtebuie citita legea transparentei.”
Dl consilier local Coman Sorin “ S-a inteles gresit. Eu am spus ca orice persoana trebuie sa aiba
acces la inregistrarea respectiva.”
D-na consilier local Ion Luminita-Simona solicita cuvantul si arata;” Daca am cazut e
acord ca orice cetatean are dreptul sa vizioneze inregistrarea ar trebui sa stabilim si un termen si
inregistrarea sa fie vizionata la sediul primariei in functie de cate solicitari sunt.”
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta
sustine propunerea d-nei
consilier si arata “ este bine sa se faca inscrieri.S-au strans 10 solicitari ,se stabileste o zi in care
toti 10 pot viziona.”
Dl Neamtu Daniel –primarul comunei reaminteste consiliului local ca este prevazut termen de
pastrare un an. Intreaba. In cazul in care unul solicita in martie si unul in septembrie ,cum
procedam ?
Domnii consilieri locali sunt informati ca timpul alocat primei sesiuni expira si urmeaza in
scurt timp sa fie initiata cea de a doua sesiune.
Dupa cca 5 minute sunt reluate lucrarile sedintei de consiliu.

Dl Neamtu Daniel –primarul comunei preia cuvantul si puncteaza: “ pentru dl consilier Coman la
cap.5 pct.15.1.(1) Audierea înregistrărilor audio-video
Audierea înregistrării şedinţei anterioare se face la solicitarea a cel puţin a unuia dintre consilierii
locali, în cadrul şedinţei de consiliu local următoare, atunci cînd se consideră că în procesul verbal
al şedinţei respective nu au fost menţionate cu exactitate opiniile exprimate de acesta sau când
există divergențe în acest sens. Este vorba doar de procesul verbal”.
Dl consilier local Coman Sorin intervine: „Si bine. Merge adaugat si faptul ca nu poate face restrictii
ca numai consilierii pot sa vada inregistrarile. Este publica, sedintele sunt publice si inregistrarile
trebuie sa devina publice. Nu trebuie sa facem o restrictionare.”
Secretarul general al comunei solicita presedintelui de sedinta interventie pe proiect si ii recomanda dlui consilier local Coman sa reciteasca atat art. 6.3 cat si 6.4 care au legatura cu propunerile aduse
proiectului.
In replica dl consilier local Coman Sorin arata: „ Si daca vrea sa vada si inregistrarea ? Nu se poate da
acces ?”
Dl Neamtu Daniel –primar si initiatorul proiectului de hotarare, raspunde:”Da. Se poate”.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - constata ca nu mai sunt inscrieri la
cuvant si supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator.Votul se exercita nominal.
In urma votului exprimat cu 5 voturi “ pentru” , 7 voturi” abtinere “ si 1 (unu) vot “ impotriva “ , nu
s-a adoptat hotarare a consiliului local in forma initiatorului.
In continuare, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele aduse de dl consilier local
Coman Sorin. Cu 8 voturi “pentru “, 2 voturi “ abtinere” si 1 (unu) vot ‘impotriva “ s-a adoptat
hotararea consiliului local privind : Aprobarea procedurii de participare a cetatenilor la procesul
deliberativ al Consiliului local al Comunei Branesti si procedura privind înregistrarea audio-video a
şedinţelor consiliului local al comunei Branesti.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta supune atentiei consiliului
local proiectul de hotarare aflat la punctul 2 pe ordinea de zi.
Comisia economica si comisia juridica , prin presedintii de comisie (dnii consilieri locali Dumitrescu
Mihai si Coman Sorin) informeaza consiliul ca au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Nu sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedinta - supune la vot proiectul de
hotarare. Cu 12 voturi “ pentru “ s-a adoptat hotararea consiliului local privind ,, darea in
folosinta gratuita, pe toata durata de existenta a investitiei a spatiului de amplasare a sirenei
electronice S BI 184 pe terenul imobilului si acodarea dreptului de acces asupra imobilului
curtea Centrului de Cultura si Traditie Populara Branesti ,strada Principala nr.259, apartinand
domeniului public al Comunei Branesti, pentru realizarea proiectului Watman- “Sistem
informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II dezvoltat de catre Administratia
Nationala Apele Romane”.
La pct ‚Diverse” s-au inscris la cuvant dl Luca Nicolae- cetatean al satului Branesti,d-na
consilier local Dumitru Florina si lista ramane deschisa.
Dl consilier local Ionescu Florina Danut ii recomanda d-lui presedinte de sedinta „sa acorde
cuvantul intai consilierilor si apoi d-lui Luca.”
D-ul Luca Nicolae –cetatean al satului Branesti.” Multumesc pentru disponibilitatea de a fi
prezent si un cetatean in sedinta de consiliul local si nu orice cetatean,un cetatean incomod asa
cum am fost calificat de mai multa lume.”
D-ul Neamtu Daniel –primar in replica mentioneaza „ ca este transparenta.”

D-ul Luca Nicolae continua : “ Pentru ca este un inceput vreau sa fac decat un singur
comentariu,de fapt doua.
1) Domnule primar si domnule presedinte de sedinta ,va informez ca sunt ilegal prezent in
aceasta sedinta de consiliul local on-line intrucat exista o hotarare care se numeste
hotararea consiliului local nr. 3 din 30.03.2020, in care nu se permite accesul cetatenilor
in sedinta.
Dl Neamtu Daniel “ Si asa e rau ,nici asa nu e bine.”
Dl Luca Nicolae :
2) S-a trecut foarte usor acest punct care s-a dezbatut mai mult in sedinta si un inceput si un
lucu bun referitor la procesul verbal de sedinta intrucat domnule primar si domnule
presedinte de sedinta procesul verbal in forma actuala cu hotararea consiliului nr. 6 in
vigoare,este singurul document pe care cetateanul poate studia.este singura legatura
dintre cetateanul din comuna si activitatea consiliului local.inchei si multumesc “
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu precizeaza in completare “ ca se pot studia si
hotararile consiliului local.”
Dl Luca Nicolae :
“Este altceva. Dar referitor la activitatea consiliului ,la activitatea vie,a consiliului,asta este
singura legatura –procesul verbal.
Inca odata vreau sa multumesc este un inceput si totodata va promit ca am sa-mi revizuiesc
un pic atitudinea asta mai artagoasa. Nu ma caracterizeaza dar sunt socat cateodata,de modul
si usurinta cu care se trece peste niste probleme care intereseaza pe mai multi oameni de aici.
Nu mizati pe faptul ca multi oameni nu au curajul si disponibilitatea mea de a veni aici,in
sedinta si de a se expune cum ma expun eu. Nu este bine sa mizati pe chestia asta.Atat am
avut de spus si inca odata multumiri”
Dl Neamtu Daniel –primar mentioneaza ca ‘” nu s-a mizat niciodata”.
Revine la cuvant dl Luca Nicolae :
“ Domnule primar orice om este supus greseli. Daca am gresit va cer scuze.Si nu numai
dumneavoastra.Cer scuze oricui crede ca i-am gresit. Dar,a crede este una si a scrie in
procesul verbal este alta. Si acum public eu ii cer scuze d-nei secretar daca s-a considerat
jignita de vreo una din vorbele mele. Dar eu nu am adus injurii,nu am adus calomnii pentru
ca nu ma intereseaza acest gen.Imi cer scuze pentru ca asa mi se pare normal sa faca un
barbat fata de o femeie.”
D-na consilier local Dumitru Florina doreste sa aduca in discutie “ depozitarea gunoailor
rezultate din demolarea unui gard, lucrarilor de primavara ,s.a.Exista o posibilitate sa il duca
undeva ? Si daca da.Unde? si daca omul respectiv are transport propriu este nevoie de o
informare,aprobare in prealabil.”
Dl Neamtu Daniel primar raspunde :
“ Cu problema asta ne confrumtam.Si da sunt probleme serioase.mari probleme avem in
sensul ca nu detinem un mijloc de transport cu care ca facem acest lucru. Dar, cei care au si
doresc sa depoziteze molozul rezultat din diverse lucrari
la Puntea Scarlenta,la Halta
unde este un sant si unde pentru moment se poate duce moluzul, da .Periodic,odata pe
saptamana se trimite buldoexcavatorul si se niveleaza.Cat despre informare ,nu este neaparat
.”
Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu –presedinte de sedintacrede ‘ “ca ideal este sa
anunte,sa se cunoasca cine a dus si ce a dus ca pe langa moluz sa nu duca si cine stie ce alte
deseuri periculoase.”
D-na Luca Mihaela –Ana consilier local ;”

“Am tot o problema foarte importanta.Este cea a sterilizarii cainilor .Am luat legatura cu o
Asociatie care vine in comuna la inceputul luni aprilie si pot cu acea asociatie sa sterilizez in
jur de 40 de caini printre care si cainii aceia ai Minodorei.Stie toata lumea ca are curtea plina
cu caini.problema este ca... si dl primar a zis ca ma sustine, aceste sterilizari se fac
gratuite,sper sa fie mai multe campanii in aceasta primavara, si am nevoie, adica cu echipa
de medici de locul de la Caminul Cultural,unde s-au mai facut sterilizari.Avem o curte acolo,
avem sala unde pot medicii sa-si puna mesele, grup sanitar deci, toate conditiile pe care le
putem acorda din punct de vedere sanitar in acest demers al meu.Deci, o sa fiu anuntata
saptamana aceasta cand o sa fie sterilizarea, o sa o promovez pe...... si cer ajutorul domnului
primar pentru a ne acorda acea sala pentru sterilizarile gratuite pe care doresc sa le fac
impreuna cu echipa de medici pe care am contactato.”
Dl Neamtu Daniel –primar intreaba ;”
Asteptati un raspuns ? Raspunsul vi l-am dat. Nu cred ca doriti sa va raspund de doua ori la
aceeasi intrebare.”
D-na Luca Mihaela-Ana consilier local :
“ Nu . Vroiam sa stie domnii consilieri ca ma ocup de aceasta actiune si este o problema
serioasa in ceea ce priveste sterilizarea cainilor cu sau fara stapani din comuna.”
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 30.03.2021 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,
-consilier localPopescu Cristian Claudiu
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