
 
 

PROCES VERBAL nr. 3065 
Încheiat azi 23 septembrie 2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 

 
 
 

 În baza Dispoziției Primarului nr. 142 din 20.09.2021 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului 
Local Braniștea din data de 23 septembrie 2021. 
 

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

Lipsește motivat: Rădoi Constantin – a depus o cerere prin care dovedește că pe 23.09.2021, orele 1000 este 
la un proces cu Primăria Comunei Braniștea ; 

Lipsește nemotivat: d-l Floarea Ion ; 
Invitaţi: -  
La ședință mai participă: d-l Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea . 

 

 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 23 

septembrie 2021 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Braniștea. Vă informez că din 
totalul de 11 consilierii locali aleși în funcție, sunt prezenti acum 9. 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 2 
septembrie 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-l Grigorie Constantin . 
 

D-l Grigorie Constantin – 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Braniștea în 
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Braniștea pentru anul școlar 2021-2022 . 

D-l Grigorie Constantin – președinte de ședință: Rog propuneri! 
D-na Butăriță Nicolița: Propun pe domnul Toma Constantin să facă parte din Consiliul de administrație al 

Școlii Gimnaziale Braniștea. 
D-l Grigorie Constantin – președinte de ședință: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul 

de hotărâre. 
Cine este pentru? unanimitate 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 25 . 
 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al 
Comunei Braniștea . 

D-l Grigorie Constantin – președinte de ședință: Rog propuneri! 
D-na Butăriță Nicolița: Propun pe doamna Dobre Milica să fie președinte de ședință în perioada octombrie 

– decembrie 2021 și pe domnul Toma Constantin să o înlocuiască atunci când aceasta lipsește . 
 
 
 



 
 
 
D-l Grigorie Constantin – președinte de ședință: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot proiectul 

de hotărâre. 
Cine este pentru? unanimitate 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 26 . 
 

D-l Grigorie Constantin – președinte de ședință 
Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor.   

 

                               Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează, 
                                     Consiler local                                                   Secretar General Comuna Braniștea 
                               Grigorie Constantin                                                                 Blăgniceanu Ionuț 


