
 
 

PROCES VERBAL nr. 1363 
Încheiat azi 21 aprilie 2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 

 
 

 În baza Dispoziției Primarului nr. 57 din 04.04.2021 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
Braniștea din data de 21 aprilie 2021. 
 

 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. 
 

Lipsește motivat: -  
Lipsește nemotivat: - 
Invitaţi: -  
La ședință mai participă: Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea, Văduva Constantin – Inspector SVSU și 

Firuț Florina-Elena – Inspector Compartiment Financiar-Contabil 
 

 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 21 

aprilie 2021 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 consiliului local din data de 31 martie 2021, 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-na Butăriță Nicolița . 
 

 D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință  
 Vă mulțumesc d-le secretar. Vă supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? unanimitate  
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 

 Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021  

D-l Văduva Constantin – Inspector SVSU prezintă consilierilor locali proiectul de hotărâre. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință: Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 

Cine este pentru? unanimitate 
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 9 . 

 

 Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor 
D-l Văduva Constantin – Inspector SVSU prezintă consilierilor locali proiectul de hotărâre. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință: Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 

Cine este pentru? unanimitate 
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 10 . 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al Comunei Braniștea și a listei de investiții 
a Comunei Braniștea pe anul 2021 

D-ra Firuț Florina-Elena – Inspector Compartiment Financiar-Contabil prezintă consilierilor locali proiectul de 

hotărâre. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință: Discuții dacă sunt?  
D-l Rădoi Constantin: As dori să știu care este procentul de colectare a taxelor și impozitelor locale în anul 

2020? 
D-ra Firuț Florina-Elena: Nu cunosc în acest moment care este acest procent. 
D-l Rădoi Constantin: Care sunt investițiile care vor fi aprobate în acest an? 
D-ra Firuț Florina-Elena: în lista de investiții au fost aprobate execuția Podului din Satul Braniștea, zona ”La 

Țolea” și amenajarea unui parc în zona ”Cinteză”. 
D-l Marin Ion: Vreau să fac o precizare, în sensul că, initial, am prevăzut în proiect reabilitarea gardului 

Bisericii din centrul Comunei Braniștea, dar întrucât preotul paroh nu a solicitat acest lucru am realocat banii pentru 
amenajarea unui parc. 

D-l Rădoi Constantin: Am putea încerca să vorbim noi, consilierii, cu preotul paroh. 
D-l Marin Ion: Referitor la școală, vreau să precizizez că avem aprobat prin HCL nr. 44 din 30.12.2021 un 

număr de 30 de burse, printer cele mai multe din județ, pentru care am primit o sumă de bani care este printer cele 
mai mari din județ. Deasemenea, precizez că școlile din Comuna Braniștea sunt cele mai frumoase și cele mai dotate 
din județ, sunt făcute pe fonduri europene. Grădinița de la Braniștea a fost dotată anul trecut cu mese noi și scăunele 
și s-a amenajat în curtea ei un loc de joacă. 

D-l Rădoi Constantin: Anul acesta aveți prevăzut să faceți un teren sintetic în curtea Școlii Gimnaziale 
Braniștea? 

D-l Marin Ion: În acest moment nu avem bani pentru așa ceva. Dacă vom primi bani, vom amenaja toaletele 
în interiorul școlii. Dar vă rog, pe voi pe consilieri, să mă ajutați să facem rost de bani. 

D-na Dobre Milica: Eu acum sunt acuzată că 8 ani, cât am fost directoare a Școlii Gimnaziale Braniștea, nu 
am făcut nimic bine. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință: Mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 

Cine este pentru? unanimitate 
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 11 . 
 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului Consiliului Local al 
Comunei Braniștea la 31 martie 2021. 

D-ra Firuț Florina-Elena – Inspector Compartiment Financiar-Contabil prezintă consilierilor locali proiectul de 

hotărâre. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință: Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de 
hotărâre. 

Cine este pentru? unanimitate 
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 12 . 
 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință 
Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor.   

 

                               Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează, 
                                     Consiler local                                               Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                                  Butăriță Nicolița                                                                 Blăgniceanu Ionuț 


