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PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta extraordinara din 07.05.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1700.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 44 din  

04.05. 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:  Modificarea si completarea Planului de achizitii pentru 

anul 2021. 

 Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

2.Proiect de hotarare cu privire la: Insusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile 

apartinand  domeniului public al comunei Branesti. 

 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,inlocuitor la d-lui consilier local Ionescu 

Florin Danut  ales presedinte de sedinta dar,absent motivat. 

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

prezenti 12 consilieri locali  absent motivat dl consilier  local Ionescu Danut -Florin  astfel , fiind 

intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei . 

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

 Cu 12  voturi « pentru »     , s-a aprobat ordinea de zi .  

      Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu supune atentiei consiliului local primul punct :  

Modificarea si completarea Planului de achizitii pentru anul 2021. 

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

economica si juridica. 

Avizele sunt favorabile. 

Din  inscrierile  la cuvant s-au retinut urmatoarele: 

       Dl consilier local  Preda Ion:  Persoanele din opozitie ,in trecut, erau foarte vehemente cu 

aceste incredintari.Acum nu mai sunt?!!! 

        Dl consilier local  Coman Sorin . Sunt si acum. In continuare se doreste transparenta. Pentru 

aceasta este necesar sa se faca licitatii normale. 

Referitor la planul modificat, pentru obiectivele adaugate ,sunt bani? Pentru ca de 

exemplu,pentru dotarile la caminul cultural in bugetul aprobat acum doua luni, erau prinsi 18 mi 

lei.ori ce este acum in  aceasta completare ,la un calcul simplu  se poate dubla.De unde se vor lua 

bani? 



Alt exemplu -la P.S.I  aceste dotari au fost,se prind in fiecare an. De ce nu s-au achizitionat ?! 

Sau de ce trebuie prinse in fiecare an ?! 

       Dl Neamtu Daniel –primar ,in cuvantul sau arata:  Pentru dotarile de la camin sunt prinsi 

bani in bugetul local dar,au fost omise din planul  de achizitii aprobat. 

Dotarile care au fost prevazute in proiect sunt discutabile.Din informatiile de la contabilitate s-a 

retinut ca aceste dotari au fost prevazute de proiectant caruia nu ii cunoastem 52meseria....Dar, 

sa se ajunga la final ,sa ajungem la dotari si mai vedem daca ramane cu aceasta destinatie sau se 

va schimba... 

Pana acum la P.S.I  s-au achizitionat  : o drujba, o motocoasa si o masina de tuns 

iarba.Urmeaza,este necesar achizitionarea unui generator de curent si a un aparat de respirat. 

       Dl consilier local Popescu Cristian  Claudiu constata ca s-au primit raspunsuri  si lamuriri la 

toate intrebarile, nu mai sunt inscrieri la cuvant si supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata. Cu 12 voturi  « pentru » s-a adoptat hotararea consiliului local cu privire la : 

Modificarea si completarea Planului de achizitii pentru anul 2021. 

 

      Urmatorul proiect aflat la ordinea de zi se refera la : Insusirea documentatiei cadastrale de 

alipire a doua imobile apartinand  domeniului public al comunei Branesti. 

 Avizele sunt favorabile. 

      Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele: 

      Dl consilier local Preda Ion : inteleg ca se face alt teren fata de cel existent,cu bani de la 

C.N.I.  Dar,daca suntem bagati pe lista de sinteza nu avem nici o garantie.Insa merita incercat. 

       Dl Neamtu Daniel –primar  informeaza ca s-a intabult si s-a facut carte funciar pentru tot 

terenul si cladirile aferente in vederea obtineri unui proiect pe fonduri europene   cu scopul 

renovarii cladirilor  si nu numai. 

Pe C.N.I   avem sperante pentru un complex sportiv. Desi, in momentul de fata exista 

posibilitatea ca in 2 luni sa avem un teren de fotbal 42/22 la cheie ,cu banii care sunt deja in 

buget.Incercam pe C.N.I. Nu va fi usor. Tot pe C.N.I  avem in vedere si proiectul cu puntea dar 

acolo este necesara o suma mare. 

     Dl consilier local Coman Sorin intreaba: ce se intampla cu investitia veche dupa terenul cel 

mic? Care este stadiul ei acum?  Trebuie vazut ce se intampla cu lucrarea.Sa se faca o expertiza. 

Sa se verifice  procesele verbale de receptie. Exita o comisie.Toate astea trebuie verificate.  Se 

baga alti bani pentru acelasi lucru?!!! 

     Dl Neamtu Daniel –primar  informeaza consiliul ca va incerca sa rezilieze vechiul contract.Se 

vor mai recupera ceva bani, nu multi.Apreciaza ca vechiul contract a fost un contract 

pagubos.Nu stie cum a fost gandit. Cel putin din punct de vedere financiar ptr o renovare sumele 

sunt foarte mari .Se putea face unul nou.Va ramane o ruina pana se vor obtine bani  pentru 

renovarea   celor doua terenuri. 

    In replica dl consilier local Preda Ion arata:  Ghinionul a fost ca  firma castigatoare nu si-a 

facut treaba cum trebuie. Aceeasi firma a lucrat si la Sotanga aceeasi firma si la Branesti.Intreaba 

de ce nu s-a facut unul nou la Priboiu cu bani mai putini. Acum era o posibilitate. 

        Dl Neamtu Daniel – priamar  informeaza ca se va face si acolo. 

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

supune la vot proiectul de hotarare.Cu  12 voturi „pentru”  s-a adoptat hotararea consiliului local 

cu privire la : Insusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile apartinand  

domeniului public al comunei Branesti. 

 



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

pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare din data de 07.05.2021 a 

Consiliului Local al Comunei Branesti. 

Conţinutul procesului-verbal, se completează cu  proiectele de hotărâre prezentate în cadrul 

şedinţei, precum şi documentele anexe ,  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 

                 Popescu Cristian Claudiu 
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