ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 28.12 .2021
Sedinta consiliului local incepe la ora 1700.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 153 din
22.12. 2021 in sedinta ordinara . Sedinta s-a desfasurat cu prezenta fizica la sediul primariei
Branesti.
Conform invitatiei scrise , anexa la Dispozitia primarului proiectul ordinii de zi cuprinde:
1. Proiect de hotarare : Stabilirea si aprobarea cotizatiei ,la nivel local datorata A.D.I pentru
anul 2022.
Initiator ; Daniel NEAMTU- primar
2. Proiect de hotarare :Stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de
salubrizare incepand cu data de 01. Martie 2022
Initiator ; Daniel NEAMTU- primar
3.Proiect de hotarare:Rectificarea bugetului local
Initiator ; Daniel NEAMTU- primar
4.Proiect de hotarare- Aprobarea executiei bugetare pe trim IV al anului 2021
Initiator ; Daniel NEAMTU- primar
5.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata
in anul 2021.
6.Diverse.
Lucrarile sedintei sunt deschise de dl Neamtu Daniel –primar .
Lucrarile sunt preluate si conduse de dl consilier local Preda Ion 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 Preda Ion supune la vot proiectul ordinii de zi completat .
Cu 13 voturi « pentru » , s-a aprobat ordinea de zi .
In continuare au fost prezentate procesele verbale al sedintelor de consiliu dupa cum
urmeaza :
- Proces verbal din data de 26 noiembrie.2021
- Proces verbal din data de 07 decembrie 2021
- Proces verbal din data de 20 decembrie 2021
Nu au fost inregistrate observatii/completari.
Dl consilier local Peda Ion ,supune la vot pe rand procesele verbale .
Cu 13 voturi « pentru « au fost aprobate cele trei procese verbale.

Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare -Stabilirea si aprobarea cotizatiei ,la
nivel local datorata A.D.I pentru anul 2022.
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 Preda Ion ,supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului exprimat
s-a constat ca au fost 13 voturi .Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind : Stabilirea
si aprobarea cotizatiei ,la nivel local datorata A.D.I pentru anul 2022.
Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la- Stabilirea cuantumului taxei de habitat
cu destinatie speciala de salubrizare incepand cu data de 01. Martie 2022.
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 Preda Ion ,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 : Stabilirea cuantumului taxei de habitat cu
destinatie speciala de salubrizare incepand cu data de 01. Martie 2022.
Punctul 3 aflat la ordinea de zi se refera la - Rectificarea bugetului local. Comisia de specialitate
economica acorda aviz favorabil.
Nu sunt inscrieri la cuvant
Dl consilier local Preda Ion ,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 : Rectificarea bugetului local
Punctul 4- Proiect de hotarare- Aprobarea executiei bugetare pe trim IV al anului 2021
Comisia de specialitate economica acorda aviz favorabil.
Nu sunt inscrieri la cuvant
Dl consilier local Preda Ion ,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 executiei bugetare pe trim IV al anului
2021.
Nu au fost facute observatii,completari pe marginea Raportului privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in anul 2021.
La punctul Diverse au fost inscrisi la cuvant domnii consilieri locali Ion Simona
Luminita,Coman Sorin,Luca Ana Mihaela si dl primar Neamtu Daniel.
Prin luarile de cuvant s-au retinut pareri pro si contra cu privire la proiectul de hotarare
retras de pe ordinea de zi referitor la -Aprobarea acordului de principiu in vederea
propunerii de schimbarea destinatiei bazei materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat Scoala Veche Branesti si Gradinita din satul Priboiu.
Deasemenea s-a retinut din cuvantul d-lui consilier local Coman Sorin nemultumirea sa
privind cresterea taxei de habitat.
Doamna consilier local Luca Ana Mihaela informeaza consiliul local de frumoasa colaborare
dintre consiliul local ,scoal,gradinita unde impreuna au realizat frumoasele activitati privind
sarbatorile de iarna.Pentru mobilizare a fost nominalizata doamna profesor Radu Rodica.

Domnul consilier local Preda Ion a solicitat un raspuns cu privire la inchirierea masinei –
dacia- primariei. Cunoaste ca a fost data unui salariat din primarie.
Domnul Neamtu Daniel raspunde- Domnul Badea Ion a avut o problema cu masina
personala si a solicitat masina primariei.
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 28.12.2021 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,
-consilier localPreda Ion

Secretar general al comunei Branesti,
jr. Florentina Oprea

