
MINUTA  
ședinței ordinare  

 a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
 din data de 18.02.2020 

 

Din numărul total de 11 de consilieri sunt prezenți la ședință 9, lipsind domnul 
Ticană Nicolae și domnul Toma Constantin, ședința fiind legal constituită.  

 
În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 4 privind aprobarea Planului de 

acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de 
muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social – 9 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 5 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, a Codului 
etic, precum și a Cartei beneficiarilor de servicii sociale la nivelul Comunei 
Braniștea, județul Mehedinți – 9 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 6 privind aprobarea Regulamentului 
privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – 
legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap – 9 voturi pentru – 0 
împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 7 privind alegerea președintelui de 
ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea pe perioada 
martie – mai 2020 – 9 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei 
Braniștea pe anul 2019; 

- Raport privind gestiunea domeniului public și privat al Comunei Braniștea pe 
anul 2019. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 8 privind aprobarea Bugetului 
Comunei Braniștea pe anul 2020 – 9 voturi pentru – 0 împotrivă. 

 
În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, minuta se 
va afișa la sediul Primăriei Comunei Braniștea și se va publica pe site-ul propriu – 
www.clbranistea.ro. 
 

Ședința s-a încheiat la ora 14:40. 
 
 
             Președinte de ședință,                            Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                 Butăriță Nicolița                                                     Blăgniceanu Ionuț 


