
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara din 24.06.2021 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  1700.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 57 din  

17.06. 2021  in sedinta ordinara .  Sedinta s-a desfasurat la sediul 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: Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele comunei 

Branesti in dosarul nr. 2660/120/2015 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita. 

        Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

2. Proiect de hotarare cu privire la : Rezilierea Contractului de concesiune nr. 358 

din21.05.2013 incheiat de Consiliul local Branesti,in calitate de concedent ,cu Boboaca cu 

Alexandru Georginel in calitate de concesionar. 

         Initiator : Daniel NEAMTU –primar 

3.  Proiect de  hotarare cu privire la :Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice la 

nivelul comunei Branesti pentru anul 2021-2022. 

Initiator Daniel NEAMTU-primar 

4.Proiect de hotarare  cu privire la :Aprobarea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea 

publica a U.A.T comuna Branesti al furnizorului de retele de comunicatii electronice S.C.R.C.S 

@RDS. 

Initiator-Daniel NEAMTU -primar 

5. 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. 

Dl Daniel Neamtu –primar informeaza ca proiectul ordinii de zi se completeaza cu un proiect de 

hotarare cu privire la :Clasificarea unui drum de interes local,proprietatea publica a comunei 

Branesti, judetul Dambovita, in categoria drumurilor vicinale. 

          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 Ionesu Florin Danut supune la vot proiectul ordinii de zi ,modificat si 

completat . 

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

 Inainte de a se intra pe ordinea de zi,  este supus atentiei consiliului local procesul verbal din 

data de 28.05.2021. 

Nu s-au inregistrat observatii,completari. 

           



In urma votului exprimat cu 13 voturi “pentru “ s-a aprobat procesul verbal din data de 28 05. 

2021.  

Primul proiect luat in dezbatere se refera la :. Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele 

comunei Branesti in dosarul nr. 2660/120/2015 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita 

Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele: 

              Dl consilier local Preda Ion. Exista in material o scrisoare de intentie al acestui cabinet de 

avocatura cu 300 lei .Intelege ca este acelasi cabinet de avocatura  care a fost angajat si pentru bazinele 

de apa dar , cu alta suma.Intreaba unde este economia in conditiile in care contractul cu cabinetul 

Cioaca era cu o suma mai mica. 

Dl Daniel Neamtu-primar precizeaza ca intentia a fost doar pentru dosarul cu bazinele de apa.Ulterior 

a aparut si dosarul cu Braneasca. Nu este de dorit un contract pe termen lung cu acest cabinet de 

avocatura cu speranta ca nu vor mai exista si alte dosare. 

Dl consilier local Preda Ion revine si intreaba ca pana in Galati nu s-a mai  gasit nici un cabinet de 

avocatura ?!! 

Dl Daniel Neamtu –primar ,in replica raspunde.Au fost gasiti in alta parte ,pentru ca cei gasiti de 

dumneavoastra( Preda Ion) s-a vazut ce au facut. Dosarul se judeca din 2011 si suntem in punctul de a 

pierde bazinele. 

           Dl consilier local Coman Sorin intraba daca acest proces se plateste separat pentru ca suma nu 

se regaseste pe nicaieri.Deasemenea intreaba daca se depaseste numarul de ore  cat va fi ora 

suplimentara? 

Dl Daniel Neamtu-primar precizeaza ca nu se va ajunge la ore suplimentare iar suma va fi stabilita 

ulterior in contract precum si clauzele aferente. 

          Dl  consilier local Ionescu Florin Danut –presedinte de sedinta constata ca nu mai sunt luari de 

cuvant si  supune la vot proiectul de hotarare.Cu 7 voturi “pentru’, 2 voturi “abtinere”si 4 voturi 

“impotriva” s-a adoptat hotarea consiliului local cu privire la: Angajarea unui avocat care sa reprezinte 

interesele comunei Branesti in dosarul nr. 2660/120/2015 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita. 

          Dl consilier local Ionescu Florin Danut –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 (d-nii consilieri locali Dumitrescu 

Mihai si   Coman Sorin)  informeaza consiliul ca au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare. 

Din  inscrierile la cuvant s-a retinut. 

       Dl consilier local Popescu Cristian Claudiu  apreciaza ca nu mai era nevoie sa se treaca prin 

consiliu acest proiect de hotarare cata vreme din clause rezulta clar ca sunt motive intemeiate si 

mai mult acest lucru este atributul primarului. 

     Dl consilier local Coman Sorin  precizeaza ca nu isi da seama ce reprezinta punctele 

mentionate din contract  dar,intelege ca nu au fost respectate si acesta este motivul rezilieri. Este 

de acord dar, propune sa fie verificate toate contractele de concesiune/inchiriere   sa se cumoasca 

daca sunt indeplinite clauzele contractuale. 

     Dl Daniel Neamtu asigura ca toate contractele s-au verificat si in continuare sunt in atentia 

executivului.Unele sunt aproape de expirarea termenului. 

    Dl consilier local Ionescu Florina Danut constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si   supune 

la vot proiectul de hotarare.Cu 9 voturi “pentru’,si 4 voturi “abtinere” s-a adoptat hotarea 

consiliului local cu privire la: Rezilierea Contractului de concesiune nr. 358 din21.05.2013 

incheiat de Consiliul local Branesti,in calitate de concedent ,cu Boboaca cu Alexandru 

Georginel in calitate de concesionar. 

             In continuare este supus dezbaterii punct 3. 

Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au acordat aviz favorabil. 



             D-na  consilier local Dumitru Florina intreaba daca proiectul are legatura cu cel din 

ianuarie. 

Secretarul general al comunei raspunde :Planul de ocupare al functiilor publice se aproba anual si 

ori de cate ori este nevoie. In organigrama aprobata exista post vacant de functie publica si 

pentru a fi scos la concurs este nevoie de aprobarea acesui plan. 

          Dl consilier local Ionescu Florina Danut constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si   

supune la vot proiectul de hotarare. Cu 7 voturi ‘pentru “si 6  voturi “impotriva” s-a adoptat 

hotarea consiliului local cu privire la: Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice la 

nivelul comunei Branesti pentru anul 2021-2022. 

          Urmatorul punct aflat la ordinea de zi se refera la : Aprobarea exercitarii dreptului de acces 

pe proprietatea publica a U.A.T comuna Branesti al furnizorului de retele de comunicatii 

electronice S.C.R.C.S @RDS. 

Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au acordat aviz favorabil. 

      Dl consilier local Preda Ion intreaba unde sunt mai exact aceasta suprafata de 144 mp. Si ce 

echipament folosesc.Sunt antene sau ce ? 

Dl Daniel Neamtu-primar raspunde.Langa ruina de sport ,langa vestiare.Si se va  monta o 

antenna,ingradita corespunzator. 

          Dl consilier local Coman Sorin solicita clarificari avand in vedere ca in urma cu 2 luni s-a 

adoptat hotarare de alipire a terenurilor din zona respectiva.Acum se inchiriaza 144 mp. Cum se 

procedeaza ? Se vor scote din suprafata existenta?Este legal ?! 

Dl Daniel Neamtu  informeaza consiliul ca au fost oferite mai multe locatii dar,amplasamentul 

necesita anumite conditii si asa s-a stabilit ca punct de amplasare pe terenul de sport.Si asigura ca 

ce se face se face legal. 

        Dl consilier local Ionescu Florina Danut constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si   

supune la vot proiectul de hotarare. Cu 8 voturi ‘pentru “si 5  voturi “impotriva” s-a adoptat 

hotarea consiliului local cu privire la: Aprobarea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea 

publica a U.A.T comuna Branesti al furnizorului de retele de comunicatii electronice S.C.R.C.S 

@RDS. 

          Urmatorul proiect supus atentiei consiliului se refera la : Clasificarea unui drum de interes 

local,proprietatea publica a comunei Branesti, judetul Dambovita, in categoria drumurilor 

vicinale. 

Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au acordat aviz favorabil. 

Dl consilier local Preda Ion intreaba  la cati metri  vine constructia fata de calea ferata si daca se 

doreste sa se asfalteze acest drum  mai este posibil? 

Dl Daniel Neamtu-primar cunoaste ca au autorizatiile necesare de la caile ferate.Informeaza 

consiliul ca este un proiect mare de 4 mil.euro.Nu se va opune la nici o investitie,proiect de o 

asemenea valoare.Si va negocia tot ce se poate negocia benefic pentru comuna. 

          Dl consilier Popescu Cristian  recomanda sa se acorde atentie deosebita avizelor pentru a 

nu fi probleme in executarea unor lucrari. 

           Dl consilier local Ionescu Florina Danut constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si   

supune la vot proiectul de hotarare. Cu 13 voturi ‘pentru “ s-a adoptat hotarea consiliului local cu 

privire la: Clasificarea unui drum de interes local,proprietatea publica a comunei Branesti, 

judetul Dambovita, in categoria drumurilor vicinale. 

          La punctual –diverse  -s-au retinut urmatoarele: 

Dl consilier local Preda Ion intreaba:1) care este stadiul lucrarilor de asfaltare pe strazile 

Cimitirului,Postei,Dracilesti Bucla si Chioveni  unde a fost o licitatie castigata. 

2)Daca Primaria Branesti a depus proiecte pe masura PJDL ? 



3) De ce se  reziliaza contractul de paza al padurii cu Ocolul Silvic Pucioasa si se doreste 

incheierea unui contract cu ocol Silvic privat.Exista hotarare a consiliului in acest sens? 

      Dl Daniel Neamu-primar   raspunde punctual : 

1)   Au avut loc discutii si sunt asigurari ca lucrarile de asfaltare  se vor derula conform 

contractului. 

2) Nu sunt depuse proiecte pentru ca sunt aceleasi masuri care vin din PNRR. 

3) Referitor la Ocolul silvic privat ,deocamdata nu este incheiat contract si s-a avut in vedere 

posibilitatea impaduriri si asigurarea pazei si la proprietatile private. 

                D-na consilier local Dumitru Florina  roaga executivul sa aiba in vedere posibilitatea 

montari unor  inaltatoare in dreptul treceri de pietoni din dreptul scolii.Propunerea este sustinuta 

si de d-na consilier local Luca Mihaela   precizand ca este nevoie si la trecerea din dreptul 

bisericii. 

Dl Daniel Neamtu-primar  asigura ca se vor face toate demersurile  desi ,drumul este drum 

judetean si lucrarile sunt executate de judet. 

Deasemenea informeaza consiliul ca politia rutiera nu a acordat aviz pentru montarea tuturor 

semnelor /indicatoarelor de circulatie,urmand a se reanaliza hotararea consiliului adoptata. 

In continuare dl Daniel Neamtu  raspunde d-lui consilier local Preda Ion la intrebarile depuse 

anterior  din care s-au retinut urmatoarele: 

1) Dl Bucur Teofil a prezentat o situatie cu incasarile efectuate  dar care ,nu au ajuns la 

ADI-deseuri. 

2) Sa nu se mai spuna ca a venit alt primar si a marit taxele si impozitele.Nu s-au marit.S-au 

indexat ca peste tot Vulcana Pandele,Sotanga ,s.a   

3) Referitor la avocat.Initial nu era nevoie de avocat.Erau 6 procese din care 4 erau niste 

dispozitii ilegale . 

4) Dispozitia nr.18.Nu am taiat salariul d-nei Preda.Toate dispozitiile sunt pe site.Nu era 

posibil ca d-na Preda sa aiba 7.700 lei ,mai mult decat viceprimarul. 

5) Referitor la site-ul primariei.Nu a fost vandut de dl Trandafir.Nu incaseaza bani.Nu se 

ocupa el de site.Pentru vechiul site inexistent se platea 2800 lei. 

6) Legat de banii pentru concediul de odihna.Pentru anul 2020  s-a efectuat plata in primele 

luni de mandat.Pentru anul 2019   era bine sa ramana asa ,avand in vedere ca Primaria 

Branesti in ultimi 2 ani de zile  a cheltuit cu aceste concedii si cursuri de specializare 

18.930 lei ,apreciind ca nu este tocmai moral. 

Dl consilier local Coman Sorin intervine si arata ca an de an au fost platite astfel de sume 

pentru familia Preda si alti salariati din primarie. 

In replica, dl consilier local Preda Ion intreaba  ce este ilegal?!! 

Deasemenea,intreaba cum defineste dl primar termenul “” cel mai scurt timp”? 

Dl Daniel Neamtu-primar revine si intreaba opozitia cum ar proceda in astfel de situatie ? 

Au fost pareri pro si contra referitor la acordarea drepturilor banesti privitor la concediul de 

odihna al d-lui Preda Ion. 

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

pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 24 iunie 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 

                 Ionescu Florin Danut 


	Incheiat in sedinta ordinara din 24.06.2021

