
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara din 11.02.2022 

 

 Sedinta consiliului local incepe la ora  17
00

.  

 Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului  nr. 31 din  

07.02. 2022  in sedinta ordinara .  Sedinta s-a desfasurat  cu prezenta fizica la sediul centrului 

de Cultura si Traditie Populara Branesti. 

           Conform invitatiei scrise , anexa la Dispozitia primarului proiectul ordinii de zi cuprinde: 

1. Proiect de horarare cu privire la :Aprobarea bugetului comunei Branesti pentru anul 2022. 

Initiator:Daniel Neamtu-primar 

2. Proiect de horarare cu privire la:Aprobarea  programului anual de achizitii publice al 

comunei Branesti pentru anul 2022. 

Initiator:Daniel Neamtu-primar 

3. Diverse 

 

             Lucrarile sedintei  sunt  deschise de dl Neamtu Daniel –primar  .  Informeaza consiliul ca 

la lucrarile sedintei participa dl subprefect  Salisteanu Ioan Corneliu. 

Dl subprefect  in cuvantul sau  multumeste d-lui primar pentru invitatia de a participa la 

sedinta.Asigura ca Institutia Prefectului judetului estealaturi de fiecare comunitate din judet,ca 

doreste sa colaboreze si sa existe o stransa legatura  pentru ca indifeent de culoare politica toate 

actele administrative sunt adoptate pentru  comunitatea pe care o reprezinta atat consiliul local 

cat si primaru.Exista deschidere totala din partea institutiei prefectului pentru fiecare 

cetatean,pentru fiecare comunitate.ureaza susces atat in desfasurarea sedintei cat si pe mai 

departe. Si ii asigura ca sunt bine veniti la instituia prefectului si cand sunt probleme si cand nu 

sunt. 

       In continuare ,dl consilier Coman Sorin – ales presedinte de sedinta ,in unanimitate   in 

conditiile prevazute de art. 123  din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ este rugat sa preia  si 

sa conduca lucrarile sedintei de consiulu.   

           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 Coman Sorin   supune la vot proiectul ordinii de zi  completat .  

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

           In  continuare au  fost prezentat procesul verbal  al sedintei de consiliu   din luna  ianuarie  

2022  . 

Nu au fost inregistrate  observatii/completari.  

 

         Dl consilier local coman Sorin    ,supune la vot   procesul  verbal.  

Cu  13 voturi « pentru «  a fost  aprobat procesul  verbal din luna ianuarie  2022. 

      Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare - Aprobarea bugetului comunei Branesti 

pentru anul 2022.  

 Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare  

pozitive. 



 Din inscrierile la cuvant pe marginea proiectului de hotarares-au retinut urmatoarele: 

 Domnul consilier local Preda  Ion   doreste clarificari la urmatoarele intrebari: 

1) In lista de investitii la cap.71.01.01 ‘reabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului 

de scurgere a apelor pluviale in comuna Branesti” despre care drumuri este vorba? Cele 

de Sub Coasta? 

2)  Cunoaste ca in data de 27.01.2022 s-a virat  in contul primariei suma de 87,7  mii lei 

pentru santuri. Si 179  pentru sediul primariei.Nu intelege cum s-a ajuns la aceasta suma  

pentru ca din cate stie suma era de cca 60 mii lei . 

Dl Daniel Neamtu raspunde:  

1)Reabilitarea drumurilor corespunde pentru Halta Scarlenta si Drumul vechi. 

2)Suma ce urmeaza a fi platita este ca urmare a masuratorilor efectuate ulterior si asa s-a 

stabilit. 

 

             Dl consilier local Coman Sorin  ,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 bugetului comunei Branesti pentru anul 2022.  

           Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la : Aprobarea  programului anual de 

achizitii publice al comunei Branesti pentru anul 2022. 

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

local. 

Nu sunt inscrieri la cuvant. 

       Dl consilier local Coman Sorin  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  programului anual de achizitii publice al comunei Branesti pentru anul 

2022. 

      In continuare,dl sonsiler loal Coman Sorin solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 

„Diverse”. 

      In urma inscrierilor s-au retinut urmatoarele: 

 Dl Preda Ion  intreaba de ce este necesar pentru postul de casier carnet de sofer? 

Conststa ca de cand se ocupa d-na Luca de  caini comunitari ,acestia s-au inmultit. 

In srum spre casa delasandu-se de la serviciu a observat ca la capatul podului adr gunoaile inr-o 

veselie.Se intreaba daca acum mai reclama cineva. 

          Doamna consilier local Luca Mihaela solicita cuvantul pentru replica si informeaza :in 

anul 2021 s-au facut doua campanii de sterilizare gratuita.Acum se asteapta fondurile  si se tine 

in continuare legatura cu aceleasi asociatii de sterilizare.exista sprijinul locatiei unde se vor 

efectua aceste sterilizari.Precizeaza ca in perioada de iana nu se fac sterilizari. 

 

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

pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 26.11.2021 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 

                           Coman Sorin 



 

 

 


