
MINUTA  
ședinței ordinare 

 a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
 din data de 30.12.2020 

 

Din numărul total de 11 de consilieri sunt prezenți la ședință 11, ședința fiind legal 
constituită.  

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 39 privind aprobarea Nomenclatorului 
stradal al Comunei Braniștea – 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 40 privind valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate aplicabile în Comuna Braniștea în 
anul 2021 – 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 41 privind înrolarea Primăriei Braniștea 
în sistemul electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul 
bancar – 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 42 privind aprobarea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți – 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 43 privind aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciului de apă și canalizare care va fi practicat de către SC SECOM 
SA începând cu data de 01.01.2021 – 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 44 privind aprobarea numărului și 
cuantumului burselor aferente anului școlar 2020 - 2021 – 11 voturi pentru – 0 
împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 45 privind aprobarea Strategiei de 
tarifare conform rezultatelor proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014 - 2020 
– 11 voturi pentru – 0 împotrivă. 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 46 privind alegerea președintelui de 
ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea în perioada 
ianuarie 2021 – martie 2021 – 11 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 1500 . 
 
             Președinte de ședință,                            Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                 Consilier local                                                          Blăgniceanu Ionuț 


