ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 30.03.2022
Sedinta consiliului local incepe la ora 1700.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 57 din
25.03. 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 hotarare cu privire la: Aprobarea contului anual de executie al bugetului local
al comunei Branesti pe anul 2021.
Initiator Neamtu Daniel -primar
2. Proiect de hotarare cu privire la : Rectificarea bugetului local pe anul 2022.
Initiator : Daniel NEAMTU –primar
3. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2021 (primar si consilieri locali).
4. Diverse.
Lucrarile sedintei sunt deschise de dl Neamtu Daniel – primar si conduse de dl consilier
local Coman Sorin 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 –presedinte de sedinta –Coman Sorin supune la vot proiectul ordinii de zi
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 11.02.2022 .
Nu s-au inregistrat observatii, completari:
In urma votului exprimat cu 13 voturi “pentru “ s-a aprobat procesul verbal din luna februarie
2022.
Primul proiect luat in dezbatere se refera la : Aprobarea contului anual de executie al bugetului
local al comunei Branesti pe anul 2021.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Nu sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local –presedinte de sedinta –Coman Sorin supune la vot proiectul de hotarare.Cu 13
voturi “pentru” s-a adoptat hotararea consiliului privind- Aprobarea contului anual de executie al
bugetului local al comunei Branesti pe anul 2021.
Al 2-lea proiect de hotarare se refera la: Rectificarea bugetului local pe anul 2022.
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Nu sunt inscrieri la cuvant.
Dl consilier local –presedinte de sedinta –Coman Sorin supune la vot proiectul de hotarare.Cu
13 voturi “pentru” s-a adoptat hotararea consiliului privind -Rectificarea bugetului local pe anul
2022.
In continuare ,dl Neamtu Daniel primar informeaza ca raportul de activitate este deja pus pe siteul primariei,el vizeaza activitatea tuturor compartimentelor,invita la lecturare si eventualele
discutii pe marginea acestuia sa aiba loc in sedinta din luna aprilie.
Au mai fost depuse in cadrul sedintei si alte rapoarte de activitate ale domnilor consilieri,urmand
si acestea a se afisa pe site-tul primariei.
La punctul –Discutii- s-au retinut urmatoarele:

D-na consilier local Radu Elena informeaza executivul ca in zona Priboiului numarul cainilor
abandonati este in crestere.Vin masini din toate comunele vecine si ii lasa ,ii abandoneaza la
Priboiu.Roaga sa se gaseasca o solutie de a fi ridicati,prinsi.
D-na consilier local Luca Mihaela constata cu tristete ca participarea domnilor consilieri la
activitatile ce au loc in comuna este zero.Au fost invitati pentru a nu se mai reprosa ca pentru
data de 24 ianuarie,sa participe la spectacolul de „Dragobete”care a fost un spectacol foarte
reusit,o activitate foarte frumoasa ,cu implicarea d-nei prof.Radu Rodica,Pirvan Alexandru,dl
bibliotecar.Au fost invitati toti domni consilieri locali dar,nici macar un multumesc pentru
invitatie nu a fost.
Pe pagina grupului de consilieri a fost postat un anunt privind sterilizarea cainilor pentru cine
doreste sa promoveze aceasta actiune.Astepta din partea domnilor colegi consilieri ca fiecare in
zona sa de electorat sa mediatizeze aceasta problema. Nu a fost nici o implicare,nici o vorba.
Avand in vedere Legea nr. 181/2020 legea compostului, propune executivului sa dea
posibilitatea cetatenilor sa scoata la poarta aceste deseuri rezultate din curatarea pomilor,viei
s.a,sa nu le mai arda in gospodarii pentru evitarea incendiilor si cu autotutilitara primariei sa le
stranga ,sa fie stabilita o zi,cetateni anuntati si cautata o solutie sa le depoziteze undeva,inafara
gospodariilor.Trebuie informatii cetatenii ca daca mai ard astfel de deseuri necontrolat in curtii
sunt amenzi destul de mari.
Dl consilier local Preda Ion solicita ca pe viitor daca sedintele de consiliu au loc tot in camin sa
se puna masute,ceva unde se poate pune un caiet ,o agenda pentru a se lua notite,impresii.
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 30 03 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 .
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,
-consilier localComan Sorin

Secretar general al comunei Branesti,
jr. Florentina Oprea

