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DISPOZIŢIA nr. 309 
privind convocarea Consiliului Local Braniștea 

 în ședință extraordinară 
 
 
 Primarul Comunei Braniștea, Județul Mehedinți, 

În temeiul art. 133, alin. 2, lit. a, 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 extraordinară, Consiliul Local Braniștea, pentru ziua de vineri, 
19.08.2022, orele 1000, 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 16.08.2022 în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                    Primar,                                                                    Secretar General Comuna Braniștea, 
                    I. Marin                                                                                   Blăgniceanu Ionuț 
 
 
 
 



 
 
 Anexă la 

Dispoziția Primarului Comunei Braniștea 
nr. 309/16.08.2022 

 
 
 

PROIECT ORDINE DE ZI 
Ședință extraordinară din 19.08.2022 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 20 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1500 m2, identificat 

cu număr cadastral 50820, înscris în CF nr. 50820 – Braniștea, situat în Satul Braniștea, Comuna 
Braniștea, la prețul stabilit în raportul de evaluare, în favoarea numiților Amegică Viorel-Gheorghe 
și Grierosu Ramona-Elena 
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: 19.08.2022, ora 0930 ; 

2. Proiect de hotărâre nr. 21 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al Comunei Braniștea, însușit prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobat prin HG nr. 963/2002 
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: 19.08.2022, ora 0930 ; 

3. Proiect de hotărâre nr. 22 privind rectificarea Bugetului Consiliului Local al Comunei Braniștea și 
actualizarea listei de investiții pe anul 2022 
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: 19.08.2022, ora 0930 . 
 
 
 

 
Secretar General UAT Comuna Braniștea 

Blăgniceanu Ionuț 


