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Încheiat astăzi 29 iunie 2020, orele 1400, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniştea, convocată de 

către Primarul Comunei Braniştea prin Dispoziția nr. 96/19.06.2020, prin care se propune ordinea de zi a 
ședinței ordinare a Consiliului Local al Braniştea din data de 29.06.2020. 

În conformitate cu dispozițiile art. 134, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
convocarea consiliului local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului Comunei Braniştea, precizându-se data, 
ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia, proiectul ordinii de zi, materialele înscrise pe ordinea de zi, 
modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor, indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost 
transmise spre avizare proiectele de hotărâre precum și invitația de a formula amendamente. 

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoștința cetățenilor Comunei Braniştea prin afișare la avizierul 
Primăriei Comunei Braniştea, precum și prin afișare pe pagina de internet www.clbranistea.ro, secțiunea 
”Dispoziții primar”. 

În conformitate cu prevederile OUG 57/2019, la începutul ședinței s-a făcut apelul nominal al 
consilierilor prezenți la ședință. Din cei 11 consilieri aflați în funcție sunt prezenți 11. 

Domnul secretar informează președintele de ședință că cvorumul necesar desfășurării ședinței de 
consiliu local este îndeplinit. 

La ședință mai participă domnul primar I. Marin. 
Domnul secretar dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Întrucât nu sunt obiecțiuni se 

supune la vot și se aprobă cu votul tuturor consilierilor locali prezenți. 
În continuare domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre nr. 22 privind alegere președinte de ședință 
2. Proiect de hotărâre nr. 20 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea listei de 

investiții pe anul 2020 ; 
3. Proiect de hotărâre nr. 21 privind mandatarea reprezentantului în AGA pentru Managementul 

Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți . 
Întrucât nu sunt obiecțiuni se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu votul tuturor consilierilor 

locali prezenți. 
Astfel domnul președinte, trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi: 
 

1. Punctul nr. 1: Proiect de hotărâre nr. 22 privind alegere președinte de ședință. Domnul Secretar General 
îi informează pe consilieri că la sfârșitul lunii mai expiră mandatul de 3 luni al doamnei Dobre Milica în 
funcția de președinte de ședință și se impune alegerea unui nou președinte de ședință și a unei persoane 
care să îl înlocuiască atunci când lipsește. Domnul secretar general al UAT Comuna Braniștea informează 
președintele de ședință că majoritatea necesară aprobării proiectului de hotărâre este majoritatea simplă 
și anume 6 voturi din totalul de 11 consilieri prezenți. În continuare, doamna Dobre Milica propune în 
funcția de președinte de ședință pe domnul Toma Constantin și pe doamna Butăriță Nicolița să îl 
înlocuiască, dacă acesta lipsește. Întrucât nu sunt obiecțiuni se supune la vot proiectul și se aprobă cu 11 
voturi pentru, 0 împotrivă. 

2. Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre nr. 20 privind rectificarea Bugetului Comunei Braniștea și actualizarea 
listei de investiții pe anul 2020. Domnul primar dă explicațiile necesare, în sensul că UAT Comunei 
Braniștea i-a fost repartizată de către Consiliul Județean Mehedinți suma de 500.000 lei. Domnul secretar 
general al UAT Comuna Braniștea informează președintele de ședință că majoritatea necesară aprobării 
proiectului de hotărâre este majoritatea absolută și anume 6 voturi din totalul de 11 consilieri în funcție. 
Întrucât nu sunt obiecțiuni doamna președinte supune la vot proiectul și se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 
împotrivă. 

3. Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre nr. 21 privind mandatarea reprezentantului în AGA pentru 
Managementul Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți. Domnul primar dă explicațiile necesare. 
Domnul secretar general al UAT Comuna Braniștea informează președintele de ședință că majoritatea 
necesară aprobării proiectului de hotărâre este majoritatea simplă și anume 6 voturi din totalul de 11 
consilieri prezenți. Întrucât nu sunt obiecțiuni doamna președinte supune la vot proiectul și se aprobă cu 
11 voturi pentru, 0 împotrivă. 
 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, președintele de ședință declară închise lucrările ședinței. 
 

                  Președinte de ședință,                                                                          Contrasemnează, 
                        Consilier local,                                                            Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                     Toma Constantin                                                                                 Blăgniceanu Ionuț 
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