ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 25.01.2022
Sedinta consiliului local incepe la ora 1700.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 23 din
18.01. 2022 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 cu privire la :Reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Branesti , aprobarea Organigramei ,Statului de functii si
Regulamentului de organizare si functionare.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
2. Proiect de hotarare cu privire la:Aprobarea necesitatii intocmirii unui raport de
evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul public si
privat al comunei Branesti.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
3. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea contractarii de soft pentru compartimentul
impozite si taxe ,servicii de asistenta si mentenanta pentru modul de executie bugetara
,salarizare,impozite si taxe si registrul agricol la nivelul comunei Branesti,judetul
Dambovita.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
4. Proiect de hotarare cu privire la -Aprobarea contractarii serviciilor de topometrie si
cadastru si intocmirea documentatiei la nivelul comunei Branesti ,judetul Dambovita.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
5. Proiect de hotarare cu privire la-Aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei
Branesti,judetul Dambovita.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
6. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea insusirii masuratorior in vederea obtinerii
documentatiei cadastrale terenului din punctul Farmacista ,sat Priboiu,comuna
Branesti,judetul Dambovita.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
7. Proiect de hotarare cu privire la: Stabilirea criteriilor si a sumelor ce se pot acorda cu
titlu de ajutor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate sau
alte situatii deosebite.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
8. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul
Local Branesti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania,filiala Dambovita.
Initiator:Daniel Neamtu-primar

9. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea cuantumului burselor acordate in cursul
anului scolar 2021 -2022 elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe
raza comunei Branesti.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
10. Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2022 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
11. Proiect de hotarare cu privire la: Nominalizarea a doi domni / doamne consilieri
locali din cadrul consiliului local pentru constituirea comisiei de evaluare a
performantelor profesionale a secretarului general al u.a.t comuna Branesti.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
12. Proiect de hotarare cu privire la: Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului
local Branesti ,pentru sedintele din lunile februarie –aprilie 2022.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
13. Diverse
Lucrarile sedintei sunt deschise de dl Neamtu Daniel –primar .
In continuare , 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 .
Cu 13 voturi « pentru » , s-a aprobat ordinea de zi .
In continuare a fost prezentat procesul verbal al sedintei de consiliu din luna decembrie
2021 .
Nu au fost inregistrate observatii/completari.
Dl consilier local Peda Ion ,supune la vot procesul verbal.
Cu 13 voturi « pentru « a fost aprobat procesul verbal din luna decembrie 2021.
Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare - Reorganizarea aparatului de specialitate
al primarului comunei Branesti ,aprobarea Organigramei ,Statului de functii si Regulamentului
de organizare si functionare.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion ,supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului
exprimat s-a constat ca au fost 8 voturi « pentru » si 5 (cinci) voturi « impotriva » .Astfel,s-a
adoptat hotararea consiliului local privind : Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului
comunei Branesti , aprobarea Organigramei ,Statului de functii si Regulamentului de organizare
si functionare.
Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la : Aprobarea necesitatii intocmirii unui
raport de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul public si
privat al comunei Branesti.
Proiectul de hotarare a fost avizat de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului
local.
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 « pentru » Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :
Aprobarea necesitatii intocmirii unui raport de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a
bunurilor aflate in domeniul public si privat al comunei Branesti.
Punctul 3 se refera la - Aprobarea contractarii de soft pentru compartimentul impozite si
taxe ,servicii de asistenta si mentenanta pentru modul de executie bugetara ,salarizare,impozite si
taxe si registrul agricol la nivelul comunei Branesti,judetul Dambovita.
Proiectul de hotarare a fost avizat de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului
local.
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 « pentru » Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :
Aprobarea contractarii de soft pentru compartimentul impozite si taxe ,servicii de asistenta si
mentenanta pentru modul de executie bugetara ,salarizare,impozite si taxe si registrul agricol la
nivelul comunei Branesti,judetul Dambovita.
Punctul 4: Proiect de hotarare cu privire la -Aprobarea contractarii serviciilor de
topometrie si cadastru si intocmirea documentatiei la nivelul comunei Branesti ,judetul
Dambovita.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion 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 contractarii serviciilor de topometrie si cadastru si intocmirea documentatiei la
nivelul comunei Branesti ,judetul Dambovita.
Punctul 5 : Proiect de hotarare cu privire la-Aprobarea Nomenclatorului stradal al
comunei Branesti,judetul Dambovita.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion 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 Nomenclatorului stradal al comunei Branesti,judetul Dambovita.
Punctul 6 : Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea insusirii masuratorior in vederea
obtinerii documentatiei cadastrale terenului din punctul Farmacista ,sat Priboiu,comuna
Branesti,judetul Dambovita.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion 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 insusirii masuratorior in vederea obtinerii documentatiei cadastrale terenului din
punctul Farmacista ,sat Priboiu,comuna Branesti,judetul Dambovita

Punctul 7 : Proiect de hotarare cu privire la: Stabilirea criteriilor si a sumelor ce se pot
acorda cu titlu de ajutor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate
sau alte situatii deosebite.
Proiectul de hotarare a fost avizat de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului
local.
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 « pentru » Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :
Stabilirea criteriilor si a sumelor ce se pot acorda cu titlu de ajutor de urgenta familiilor si
persoanelor care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite.
Punctul 8 : Proiect de hotarare cu privire la: Aprobarea Conventiei de colaborare intre
Consiliul Local Branesti si Societatea Nationala de Cruce Rosile din Romania,filiala
Dambovita.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion 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 Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Branesti si Societatea Nationala de
Cruce Rosie din Romania,filiala Dambovita.
Punctul 9 : Proiect de hotarare cu privire la -Aprobarea cuantumului burselor acordate in
cursul anului scolar 2021 -2022 elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe
raza comunei Branesti.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Nu sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de hotarare.
Dl consilier local Preda Ion 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 cuantumului burselor acordate in cursul anului scolar 2021 -2022 elevilor din unitatile
de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Branesti.
Punctul 10: Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Din inscrierile la cuvant s-au retinut urmatoarele:
Domnul consilier local Coman Sorin ridica obiectiuni ca in fiecare an referitor la actiunie
enumerate in tabel /plan. Mai mult recomanda refacerea acestuia avan in vedere ca doar un
singur beneficiar de ajutor social este apt pentru executarea unor lucrari. Modificarile sunt
insusite.
Dl consilier local Preda Ion constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si 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 planului de actiuni si lucrari de
interes local pe anul 2022 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social.

In continuare se trece la propuneri pentru punctul 11 privitor la- Nominalizarea a doi domni
/ doamne consilieri locali din cadrul consiliului local pentru constituirea comisiei de evaluare a
performantelor profesionale a secretarului general al u.a.t comuna Branesti.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au prezentat si inaintat rapoarte de avizare
pozitive.
Doamna consilier local Luca Mihaela Ana propune ca din comisia de valuare sa faca parte
domnii consilieri locali Coman Sorin si Dumitrescu Mihai.
Doamna consilier local Dumitru Florina propune pe domni consilieri locali Popescu Cristian si
Diaconescu Adrian.
Dl consilier local Preda Ion supune la vot prima propunere in urma careia s-au inregistrat 8
voturi « pentru’ si 5 voturi « impotriva « Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :
Nominalizarea a doi domni / doamne consilieri locali din cadrul consiliului local pentru
constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale a secretarului general al u.a.t
comuna Branesti.
Cea de a doua propunere nu s-a mai votat.
Pentru punctul 12 cu privire la : Alegerea presedintelui de de sedinta al Consiliului local
Branesti ,pentru sedintele din lunile februarie –aprilie 2022,se constata ca s-au inaintat rapoarte
de avizare pozitive din partea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
Domnul consilier local Dumitrescu Mihai propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3
luni pe domnul consilier local Coman Sorin.
Dl consilier local Preda Ion 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 :
Alegerea presedintelui de de sedinta al Consiliului local Branesti ,pentru sedintele din lunile
februarie –aprilie 2022.
Punctul –Diverse .Din inscrierile la cuvant s-au retinut:
Doamna consilier local local Luca Mihaela Ana ureaza un An nou cu sanatate tuturor
,cu realizari pe toate planurile si cu intelepciune multa in luarea deciziilor importante pentru
comuna.
Felicita noua echipa culturala (biblioteca ,Camin Cultural) care intr-un timp scurt respectiv pe
data de 15 si 24 ianuarie au realizat actiuni frumoase la care s-a adaugat si aportul doamnei
profesor Radu Rodica.Informeaza consiliul ca la proxima intrunire in cadrul consiliului de
administratie al scolii ,va solicita implicarea mai multor cadre didactice in realizarea unor astfel
de activitati.
Deasemenea multumeste si domnului primar pentru colaborarea din anul precedent si isi doreste
ca si pentru anul in curs ,colaborarea sa fie cel putin la fel de buna.Idei sunt,proiecte exista.
Solicita sa se analizeze posibilitatea acordarii unui spatiu pentru intalnirile cu cetatenii in
vederea realizarii unor actiunii precum reciclarea,sterilizarea si altele.
Domnul Neamtu Daniel-primar raspunde : Faceti parte dintr-un partid,exista sediu,dar, se va
avea in vedere si aceasta posibilitate,se va analiza.
Domnul consilier local Coman Sorin intreaba :1) care mai este stadiul salonului de nunti?
2) Strada Biserici se degradeaza pe zi ce trece. Reaminteste ca exista o hotarare de restrictionare
a camioanelor.Cand se pune in aplicare?
Doamna consilier local Dumitru Florina : 1)In legatura cu reciclarea s-a promis ca de la 1
ianuarie se vor distribui saci.Acestia nu sau mai distribuit.Ce se intampla?!!
2) Montarea camerelor video.In ce stadiu se mai afla ?!!

Domnul Neamtu Daniel-primar raspunde:Cand s-au primit pubelele de la PRESCOM s-a dat
termen 1 ianuarie. Executivul fie ploaie,fie vreme buna ,si-a facut treaba.Dar,PRESCOM nu a
reusit sa distribuie in tot judetul motiv pentru care aplicarea se amana pana pe 1 martie 2022.
In legatura cu camerele video de indata ce se intra in posesia proiectului se va rezolva.
Domnul consilier local Preda Ion : 1) In data de 26 noiembrie 2021 a fost transmisa o
solicitare prin intermediul e-mailului pentru a i se pune la dispozitie inregistrarea sedintei.Sunt
60 de zile si nu a primit inca un raspuns.
2) In zilele de 15,24 ianuarie ar fi dorit sa participe la actiunile invocate dar, a constatat ca nu
era nimic.In schimb facebook-ul este plin de activitati.
In continuare domnul Neamtu Daniel-primar raspunde punctual la problemele ridicate si la care
nu s-a primit raspuns , dupa cum urmeaza :
1) Solicitarea spatiului pentru intalnirea cu cetatenii comunei ,ramane in atentia
executivului;
2) Felicita pe Alexandru pentru reactivare,stia ca are potential ,crede ca va face treaba buna
in continuare;
3) Biblioteca are de acum, o persoana capabila,care a luat un examen pe corecte,Costy este
numle lui,un baiat extraordinar si chiar face lucruri bune;
4) Cu scoala sunt ceva probleme dar,cu o comunicare buna si dorinta din partea cadrelor
didactice se vor face lucruri bune.Exista posibilitatea ca Branestiul sa intre in
invatamant simultan si asta nu este bine deloc.In scoala trebuie sa se investeasca ca
parintii sa nu mai fie nevoiti sa ia decizia de a-si duce copii la Pucioasa.In schimb,sunt
vesti bune dinspre gradinita.In prezent sunt 40 de copii,s-a mai obtinut un post de
educator,acolo sau facut ceva imbunatatiri.
5) Strada Bisericii depinde de canalizare.Sunt promisiuni.Daca nu se face pana in decembrie
2023 putem sa uitam de POIM.
6) Podul de la Halta Scarlenta pe programul Anghel Saligny,de care nu a fost intrebat
dar,informeaza , este in derulare.Suntem bine.Dar, daca nu se finalizeza cele doua
proiecte pe PNDL ,aceasta fiind conditie, este posibil sa avem piedici.
7) Strada Bisericii se rezolva dupa canalizare. Daca nu, se vor face reparatii ca pe strada
Bran Stegaru ,s.a
8) Caminul –sala de nunti trebuia sa fie gata de 2 ani dar,mai este cateceva de lucru. Undeva
in luna februarie probabil se va termina.
Informeaza consiliul local- ca a fost mandatat- rezultatul negocieri cu SOCERAMUL,astfel:
a) S-a obtinut o redeventa de 1000 lei/an;
b) 100 mil lei sponsorizare ,bani ce se vor folosi la Caminul cultural pentru activitati;
c) Toata lungimea strazi Theodor Bals se va pietrui.
Prin prezentarea raportului de luna viitoare va spune mai multe despre realizari sau
problemele intampinate.
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte
pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 25.01.2022 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

