
ROMANIA              Anexă la Dispoziția nr. 111 din 20.07.2022  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA BRĂNEȘTI 

PRIMAR, 

 

CONVOCATOR 

 

Domnul/Doamna consilier ________________________________________ 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Dispoziția nr. 111 din 20.07.2022, Consiliul Local se convoacă cu respectarea prevederilor art. 

137 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Ședința are loc în data de 27.07.2022, ora 17:00 la sediul Primăriei/Consiliului Local Brănești, strada 

Principală, nr 221, cu participarea fizică a consilierilor. 

 

Conform art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, proiectul ordinii de zi cuprinde: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Brănești, pentru perioada Iulie 2022-Septembrie 2022; 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

2. Proiect de hotărâre cu privire la punerea la dispoziția beneficiarului Compania de Apa Targoviste – 

Dambovita S.A. a terenurilor sitúate in UAT Comuna Branesti necesare realizarii investitiilor din cadrul 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014-2020” 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Brănești 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție la trim. II 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației GAL Valea Ialomiței 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului achizițiilor pentru proiectul „Pași Mici pentru 

un Brănești curat” 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului „Școala Veche Brănești” 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

8. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului de colaborare între Consiliul Local al Comunei 

Brănești și AJVPS Dâmbovița pentru: gestionarul Fondului Cinegetic nr. 14 Bezdead, gestionarul 

Fondului Cinegetic nr.22 Aninoasa și gestionarul Fondului Cinegetic nr 12 Vulcana 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

9. Proiect de hotărâre cu privire la reanalizarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brănești nr 

21/27.04.2022 

Inițiator: Daniel Neamțu – primar  

 

10. Diverse. 

 

PRIMAR,  

Daniel NEAMȚU 

                                                                                         


