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DISPOZIŢIA nr. 57 
privind convocarea Consiliului Local Braniștea 

 în ședință ordinară 
 
 
 Primarul Comunei Braniștea, Județul Mehedinți, 

În temeiul art. 133, alin. 1 coroborat cu prevederile art. 135, art. 155, alin. 1, lit. ”b”, precum și al 
art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Comunei Braniștea, 
județul Mehedinți, 
 

DISPUNE 
 

Art. 1 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local Braniștea, pentru ziua de joi, 31 martie 
2022, orele 1400, la sediul Primăriei Braniștea, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexă la prezenta 
dispoziție. 

 

Art. 2 Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la 
Secretarul Comunei Braniștea, cel târziu până la data desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate. 

 

Art. 3 Secretarul Comunei Braniștea va asigura măsurile necesare pentru pregătirea și 
desfășurarea în bune condiții a lucrărilor ședinței. 
 

Art. 4  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință, prin grija Secretarului Comunei Braniștea, prin 
publicarea pe site-ul oficial al instituției www.clbranistea.ro, precum și prin afișare la sediul instituției. 
      

Emisă astăzi 25.03.2022 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                    Primar,                                                                    Secretar General Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                                   Blăgniceanu Ionuț 
 
 
 
 



 
 Anexă la 

Dispoziția Primarului Comunei Braniștea 
nr. 57/25.03.2022 

 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 
Ședință ordinară din 31.03.2022 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă 

destinație decât aceea de locuință, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, 
NC 51390 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia economică, socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al teritoriului  
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 31.03.2022, ora 1330 . 

2. Proiect de hotărâre nr. 8 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului 
Local al Comunei Braniștea pe perioada aprilie 2022 – iunie 2022 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate simplă 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție 
socială, învățământ, cultură, sănătate, familie, protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea 
ordinii și liniștii publice 
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 31.03.2022, ora 1330 . 

3. Proiect de hotărâre nr. 9 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere și reparații rețele de iluminat public, verificarea / repararea / montarea / demontarea 
sistemului de iluminat festiv la evenimente și sărbători în Comuna Braniștea 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia economică, socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al teritoriului  
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 31.03.2022, ora 1330 . 

4. Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, 
precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - 
Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT - Comuna Dârvari, UAT - 
Comuna Obârșia de Câmp” 
Inițiator: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Vot necesar: majoritate absolută 
Comisia nominalizată pentru emiterea avizului: Comisia economică, socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al teritoriului  
Data limită pentru depunere aviz de către comisie: 31.03.2022, ora 1330 . 
 



 
 

5. Informare privind internarea doamnei Tabacu Floarea în Centrul de Asistență Medico-Socială Cujmir; 
6. Analiza privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei și a teritoriului 

pentru apărare; 
 
 

 
Secretar General UAT Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 


