
 
 

PROCES VERBAL nr. 5043 
Încheiat azi 4 noiembrie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 

 
 
 În baza Dispoziției Primarului nr. 174 din 30.10.2020 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
Braniștea din data de 4 noiembrie 2020. 
 

 Participă următorii consilieri: d-l Burtică Ion, d-na Butăriță Nicolița, d-na. Dobre Milica, d-l Floarea Ion,  d-
l Grigorie Constantin, d-l. Moroiu Ion, d-l Pantelimon Nicolae, d-l Rădoi Constantin, d-l Stelea Gheorghe, d-l Ticană 
Constantin-Daniel, d-l Toma Constantin . 
 

Invitaţi: -  
La ședință mai participă domnul primar Marin Ion . 

 

 D-l Blăgniceanu Ionuț – Secretar General al Comunei Braniștea 
Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 4 

noiembrie 2020  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Braniștea. Vă informez că din totalul 
de 11 consilierii locali aleși în funcție, sunt prezenti acum 11. În  condiţiile acestea şedinţa noastră este legal 
constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii. Înainte de a intra in ordinea de zi v-aș ruga să-mi permiteți să 
supun atenției dvs. înspre aprobare procesul  verbal anterior al ședinței ordinare a Consiliu local  din data de 23 
septembrie 2020, care a fost supus publicității prin afisare la sediul Primăriei Comunei Braniștea și pe pagina de 
internet www.branistea.ro, secțiunea Consiliul Local / Procese verbal de ședință . 

 

Cine este pentru? unanimitate  
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 Dau cuvântul președintelui de ședință, d-l Burtică Ion. 
 

 D-l Burtică Ion – președinte de ședință  
 Vă mulțumesc d-le secretar. Stimați colegi, având în vedere că este prima ședință după constituirea 
Consiliului Local al Comunei Braniștea vă supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? unanimitate  
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 Având în vedere că s-a aprobat ordinea de zi trecem la dezbaterea proiectelor. 
 

 Pct. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 
Braniștea 
 Vă rog să faceți propuneri! 
 Doamna Butăriță Nicolița o propune pe doamna Dobre Milica pentru funcția de președinte de ședință. 
 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot alegerea doamnei Dobre Milica în funcția de președinte de ședință. 

Cine este pentru? unanimitate  
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 31. 
 Doamna Dobre Milica aleasă în funcția de președinte de ședință este invitată să ia loc la prezidiul ședinței. 
 
 Pct. 2. Depunere jurământ consilieri locali Floarea Ion și Pantelimon Nicolae 
 

 D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
 Dau cuvântul domnului Secretar General al Comunei Braniștea pentru a prezenta modalitatea în care se va 
depune jurământul. 
 
 
 



 D-l Blăgniceanu Ionuț – Secretar General UAT Comuna Braniștea 
Consilierii locali sunt chemați de d-na președinte de ședință, în ordine alfabetică, să citească jurământul, iar 

aceștia se vor prezenta pe rând, în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția 
României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, și va da 
citire jurământului, după care va semna jurământul de credință. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul 
de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Rugăm consilierii locali declarați aleși, ale căror 
mandate au fost validate, să depună, în ordine alfabetică, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul 
jurământ: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și 
priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Braniștea. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”. Formula religioasă de 
încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. 

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință. 
 

 D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
 Înainte să începem cu depunerea jurământului, vă aduc la cunoștință că motivul pentru care domnul Floarea 
Ion depune jurământul în această ședință este acela că la ședința de constituire acesta a lipsit motivat și nu a putut 
depune jurământul. Domnul Pantelimon Nicolae a fost validat de către Judecătoria Vînju Mare prin încheierea 
pronunțată în data de 28.10.2020 în dosarul nr. 2586/332/2020. 
 În continuare îl invit pe domnul Floarea Ion să depună jurământul. 
 Domnul Floarea Ion depune jurământul.  

În continuare îl invit pe domnul Pantelimon Nicolae să depună jurământul. 
Domnul Pantelimon Nicolae depune jurământul. 

 
Pct. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Braniștea 
 

 D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
 Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Braniștea aprobat prin 
HCL nr. 14 din 30.04.2020 s-a aprobat organizarea a 4 comisii de specialitate. Conform propunerilor făcute de către 
liderii grupurilor PSD și PNL a fost stabilită componența comisiilor de specialitate. Înainte de a supune la vot proiectul 
de hotărâre, rog pe membrii fiecărei comisii să-și aleagă, președintele și secretarul fiecărei comisii. 
Astfel, avem următoarele propuneri: 

I. Comisia economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității: 
1. Butăriță Nicolița – președinte ; 
2. Floarea Ion - secretar ; 

 

II. Comisia tehnică pentru urbanism, lucrări publice și amenajarea teritoriului, monumente istorice, 
arhitectură, analiză și propuneri de denumiri: 

1. Ticană Constantin-Daniel – președinte ; 
2. Pantelimon Nicolae - secretar ; 

III. Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, gospodărirea apelor, comerţ̦, prestări servicii, 
protecția consumatorului: 

1. Burtică Ion - președinte ; 
2. Stelea Gheorghe – secretar ; 

IV. Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecția socială, învățământ, cultură, sănătate, familie, 
protecția copilului, tineret, activități sportive, apărarea ordinii și liniștii publice: 

1. Dobre Milica – președinte ; 
2. Moroiu Ion – secretar ; 

 
Dacă sunt discuții? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre.   
Cine este pentru? unanimitate  

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 

A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 32. 
 



Pct. 4. Proiect de hotărâre alegerea comisiei de validare 
 

 D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
 Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Braniștea aprobat prin 
HCL nr. 14 din 30.04.2020 în vederea alegerii Viceprimarului Comunei Braniștea este necesar alegerea unei comisii 
de validare. Vă rog să faceți propuneri, preferabil ar fi câte un membru din fiecare partid! 
 Domnul Toma Constantin propune pe Burtică Ion – din partea PSD, domnul Rădoi Constantin propune pe 
domnul Stelea Gheorghe din partea PNL și doamna Butăriță Nicolița propune pe domnul Moroiu Ion din partea Pro 
România. De asemenea este propus președinte domnul Moroiu Ion.  

Dacă sunt discuții? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre.   
Cine este pentru? unanimitate  

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 

A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 33. 

 
Pct. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Braniștea 

 

 D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
 Dau cuvântul Secretarului General al Comunei Braniștea să vă explice procedura de vot pentru alegerea 
Viceprimarului Comunei Braniștea . 

 

D-l Blăgniceanu Ionuț – Secretar General UAT Comuna Braniștea  
- votul este secret ; 
- fiecare consilier local primește un singur buletin de vot apoi merge în camera alăturată și introduce 

buletinul de vot în urna special amenajată, care în prealabil este sigilată de către comisia de validare ; 
- pe buletinul de vot se scrie cuvântul DA în dreptul candidatului pe care dorește să îl voteze – în coloana 

”Votul exprimat” ; 
- nu se va înscrie cuvântul NU, în dreptul celuilalt candidat ; 
- la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea 

consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte, respectiv atât ”DA”, cât și ”NU” și nici voturile în 
care opțiunea ”DA” nu a fost înscrisă în coloana ”Votul exprimat” ; 

- este declarat ales Viceprimar al Comunei Braniștea, candidatul care a obținut majoritatea absolută, 
respectiv un număr de 6 voturi . 

 

D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
Trecem la dezbaterea proiectului. Vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Domnul Grigorie 

Constantin îl propune pe domnul Toma Constantin .  
Se trece la vot.  
Votează toți consilierii . 
Comisia de validare în baza procesului verbal încheiat constată că domnul Toma Constantin are 9 voturi 

pentru și 2 voturi sunt împotrivă. Astfel, domnul Toma Constantin este ales Viceprimar al Comunei Braniștea . 
A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 34. 
 
D-na Dobre Milica – președinte de ședință 
Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor.   

  
                               Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează, 
                                     Consiler local                                               Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                                      Dobre Milica                                                                    Blăgniceanu Ionuț 
 


