ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BRANESTI
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara din 29.06.2022
Sedinta consiliului local incepe la ora 1700.
Consiliul Local al comunei Branesti a fost convocat prin Dispozitia primarului nr. 104 din
21.06. 2022 in sedinta ordinara . Sedinta s-a desfasurat cu prezenta fizica la sediul Primariei
/Consiliului Local al comunei Branesti. Sedinta este inregistrata audio-video.Prin prezentul
proces-verbal ,se sintetizeaza dezbaterile asupra proiectelor de hotarare ,precum si modul in care
si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte (conf. art.138 pct.11-17 din OUG nr.57/2019
Codul administrativ)
Proiectul ordii de zi:
1. Proiect de horarare cu privire la :Validarea Dispozitiei nr. 101 /2022 privind rectificarea
bugetului local
Initiator:Daniel Neamtu-primar
2. Proiect de horarare cu privire la: Completarea si modificarea Programului de achizitii
publice pe anul 2022.
Initiator:Daniel Neamtu-primar
3. Proiect de horarare cu privire la: Achizitionarea serviciilor de consultanta si reprezentare
juridica in dosarele nr. 6266/120/2017 si nr. 2660/120/2015 asigurate de de cabinetul de
avocatura Vladu Elena ( in continuare Vladu Attorneys)
Initiator:Daniel Neamtu-primar
4.Diverse
Lucrarile sedintei sunt deschise de dl Neamtu Daniel –primar .
In continuare ,dl consilier Ionescu Florin Danut – 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 consiliu.
Consultata condica de prezenta , rezulta ca din totalul de 13 consilieri locali , sunt prezenti
fizic 11 consilieri locali si on-line 2 consilieri local (d-na Ion Luminita Simona si dl Iordache
Ion astfel , fiind intrunit cvormul necesar desfasurarii sedintei .
Dl consilier local Ionescu Florin Danut 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 mai 2022 .
In baza expresiei “mizerii” se creaza dialog contradictoriu intre dl consilier local Preda Ion si dl
primar Neamtu Daniel,dl presedinte de sedinta precizand sa aiba loc discutii doar pe maginea
materialelor aflate in dezbatere.
Nu au mai fost inregistrate alte observatii/completari.
Dl consilier local Ionescu Florin Danut ,supune la vot procesul verbal.
Cu 13 voturi « pentru « a fost aprobat procesul verbal din luna mai 2022.
Se propune dezbaterea primului proiect de hotarare: Validarea Dispozitiei nr. 101 /2022
privind rectificarea bugetului local.
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 Ionescu Forin Danut ,supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului
exprimat s-a constat ca au fost 11 voturi « pentru »,2 voturi „abtinere” .Astfel,s-a adoptat
hotararea consiliului local privind : Validarea Dispozitiei nr. 101 /2022 privind rectificarea
bugetului local.
Urmatorul punct aflat pe ordinea de zi se refera la : Completarea si modificarea Programului de
achizitii publice pe anul 2022. 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 Ionescu Forin Danut ,supune la vot proiectul de hotarare. In urma votului
exprimat s-a constat ca au fost 7 voturi « pentru »,6 voturi „abtinere/impotriva” .Astfel,s-a adoptat
hotararea consiliului local privind : Completarea si modificarea Programului de achizitii publice
pe anul 2022.
Punctul 3 aflat pe ordinea de zi se refera la : Achizitionarea serviciilor de consultanta si
reprezentare juridica in dosarele nr. 6266/120/2017 si nr. 2660/120/2015 asigurate de de
cabinetul de avocatura Vladu Elena ( in continuare Vladu Attorneys).
Proiectul de hotarare a fost avizat de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului local.
Din inscrierile la cuvant s-a retinut .
Dl consilier local Popecsu Cristian Claudiu informeaza consiliul local ca nu sunt respectate
actele normative privind achizitionarea serviciilor juridice respectiv O.U.G nr. 26/2012 privind
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare
si completare a unor acte normative cu modificari si completari ,respectiv O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ ,cu modificari si completari.
Din raport si referat nu rezulta ca dl consilier juridic nu poate reprezenta sau ca ,este
nepregatit.Exceptia „ temeinic justificat „ nu rezulta.Atentioneaza d-nii consilieri in caz de retinere
a sumelor de catre Curtea de Conturi sa tina partea.
In replica dl primar Neamtu Daniel informeaza ca cele doua procese au fost castigate pe fond de
d-na av .fosta Ablai si considera ca nu ne permitem sa pierdem in aceasta faza, la mijloc fiind
bazinele de apa.
Acelasi lucru este sustinut si de d-na consilier local Dinu(Luca Mihaela Ana.
Dl consilier local Ionescu Florin Danut constata ca nu mai sunt discutii pe marginea
proiectului si il supune la vot . In urma votului exprimat s-a constat ca au fost 7 voturi
« pentru »si 6 voturi „abtinere/impotriva” Astfel,s-a adoptat hotararea consiliului local privind :
Achizitionarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica in dosarele nr. 6266/120/2017 si
nr. 2660/120/2015 asigurate de de cabinetul de avocatura Vladu Elena ( in continuare Vladu
Attorneys).
In continuare,dl consiler local Ionescu Florin Danut solicita inscrieri la cuvant pentru punctul
„Diverse”.
In urma inscrierilor s-au retinut urmatoarele:
Dl Daniel Neamtu –primar , in replica,doreste sa lamureasca aspectele ridicate de dl consilier
local Preda Ion.
Crede ca i-a facut un mare bine functionarului Preda Alina cand a chemat-o si i-a spus sa isi vada
de treaba.La inceput se comporta cum s-a comporta 12 ani,in sensul ca venea cand dorea ,facea ce
dorea s.a.m.d Nu avea nici un prieten in primarie.De aici si pana la mizeriile spuse crede ca ii face
mai mul rau.De acum incolo relatia va fi strict una profesionala.

Dl consilier Dumitrescu Mihai –viceprimar informeaza consiliul local ca in data de 25 iunie
pe raza comunei a avut loc un incendiu la proprietatea d-lui Ghimis Petrisor ,unde acoperisul a fost
destul de afectat.Propune sa fie acordat un ajutor de urgenta .
Dl Daniel Neamtu-primar aduce la cunostinta ca a fost discutata problema cu dl Ghimis,acesta
urmand sa isi intocmeasca dosarul in vederea acordarii.
D-na consilier Dinu(Luca) Mihaela crede ca nu sunt informatii cetatenii suficient cu privire la
posibilitatea incheierii asigurarilor obligatorii si asigurarilor facultative.In cazurile ca cel din 25
iunie ar fi gasit rezolvarea primeau despagubiri.
Informeaza consiliul local ca la nivelul comunei Branesti s-a infiintat Clubul senorilor.Au fost deja
doua intalniri.recomanda/roaga d-nii consilieri sa mediatizeze aceasta activitate de socializare a
persoanelor pensionare,singure si nu numai.
A fost acuzata ca hraneste animalele pe domeniul public. In sensul acesta exista lege care nu
interzice chiar obliga cetatenii sa le hraneasca cu respectarea unor conditii.Este Legea 205/2004.
Proprietari de caini atat persoane fizice cat si persoane juridice nu isi cunosc obligatiile privind
sterilizarea.Trebuie facuta campanie pentru sterilizarea acestora atat a cainilor cat si a pisicilor.
Cand au fost actiuni de sterilizare,au venit cetateni din alte localitati/comune iar cei din Branesti
nu!!!
Dl consilier Preda Ion - 1) cunoaste ca la inceputul anului s-a cerut salariatilor sa –si faca
programari pentru concedii…
2) Salariati care sunt chemati sa lucreze sambata si duminica nu sunt platiti conform Codului
muncii
D-nii consilieri locali Coman Sorin si Dinu (Luca) Mihaela roaga presedintele de sedinta sa
opreasca astfel de discutii pentru ca nu este sedinta de sindicat si este sedinta consiliului local
astfel,se vad nevoiti sa paraseasca sala.
D-na consilier Radu Elena solicita executivului ajutor in curatirea portiunii de drum din zona
Drumul Vechi- Valea Plopului spre Laculete unde vegetatia a crescut excesiv ingreunand drumul
spre biserica si nu numai.legat de aceeasi problema si d-na consilier local Dumitru Florina
semnaleaza ca pe strada Principala sunt cateva case parasite unde si acolo acrescut iarba foarte
mult si ar fi bine sa mearga cineva cu motocoasa .
Dl Daniel Neamtu –primar
spune ca aluat act de solicitari,va trimite spre
rezolvare,informeaza ca urmeaza sa soseasca utilajul-tocator de vegetatie- si astfel se pot rezolva
pentru ca,nu sunt oamenii insuficienti sa acopere toate aceste lucrari.
D-na consilier local Dinu(Luca ) Mihaela vine cu exemplul de pe strada Mihai Eminescu
unde doi tineri au facut voluntariat ,oameni au suportat(sponsorizat) benzina si au curatat toata
strada.Recomanda sa se procedeze astfel si in alte zone ,ucolo unde este necesar.
Dl preşedinte de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, mulţumeşte pentru
participare şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din data de 29.06.2022
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 localIonescu Florin Danut

Secretar general al comunei Branesti,
jr. Florentina Oprea

