
MINUTA  
ședinței ordinare 

 a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
 din data de 31.03.2022 

 
Din numărul total de 11 de consilieri sunt prezenți la ședință 10, lipsind domnul 

Rădoi Constantin, ședința fiind legal constituită.  
 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 8 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 – 10 voturi 
pentru – 0 voturi împotrivă; 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 9 privind alegerea președintelui de 
ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea – 10 voturi pentru 
– 0 împotrivă ; 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștea 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” – 10 voturi pentru – 0 împotrivă – 1 abținere, 
doamna Dobre Milica . 

 

De asemenea, în cadrul ședinței au mai fost următoarele informări: 
- Informare privind internarea d-nei Tabacu Floarea în Centrul de Asistență Medico-

Socială Cujmir 
- Analiza privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii 

economiei și a teritoriului pentru apărare 
- Solicitare nr. 107/03.02.2022 din partea ADIS Mehedinți privind majorarea 

tarifelor de salubrizare de pe raza Comunei Braniștea 
-  

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 1430 . 
 

              Președinte de ședință,                                Secretar General Comuna Braniștea, 
                    Consilier local                                                        Blăgniceanu Ionuț 
                    Butăriță Nicolița 
 



 


