
 
PROCES VERBAL nr. 5462 

Încheiat azi 6 decembrie 2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
 
 

 În baza Dispoziției Primarului nr. 199 din 02.12.2021 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului 
Local Braniștea din data de 6 decembrie 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: 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 6 

decembrie 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 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 3 
noiembrie 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 Dobre Milica . 
 

D-na Dobre Milica – 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 rectificarea bugetului Comunei Braniștea pe anul 2021 și actualizarea 
listei de investiții pe anul 2021 . 

D-na Dobre Milica – 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. 35 . 
 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de cadouri pentru copiii de la Școala Gimnazială 
Braniștea, Grădinița Braniștea și Grădinița Braniștea 

D-na Dobre Milica – 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. 36 . 
 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului general propriu al 
Comunei Braniștea la 30 septembrie 2021 

D-na Dobre Milica – 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. 37 . 
 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de proiectare tehnico pentru obiectivul 
de investiții ”Grup sanitar Școala Gimnazială Braniștea” 

D-na Dobre Milica – 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. 38 . 
 

D-na Dobre Milica – președinte de ședință:  
 Mai sunt alte probleme? 
 

 D-l Rădoi Constantin – consilier local: 
 Doresc să expun și eu 2 probleme, dacă se poate? 
 

D-na Dobre Milica – președinte de ședință:  
 Vă rog! 
 

D-l Rădoi Constantin – consilier local: 
 Am fost informat că până pe data de 13 decembrie Consiliul Local trebuie să adopte hotărârea cu 
reorganizarea rețelei școlare la nivelul Comunei Braniștea! Și până în acest moment nu s-a adoptat. 
 

 D-l Blăgniceanu Ionuț – Secretar General al Comunei Braniștea 
Până la data de 13 decembrie Primarul Comunei Braniștea are obligația de a depune la Inspectoratul Școlar 

Mehedinți proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare. Proiectul de hotărâre a fost deja întocmit și 
va fi transmis de către primar la inspectorat. Apoi inspectoratul școlar ne va transmite avizul conform, iar după acea 
consiliul local poate să adopte hotărârea până la 31 ianuarie 2022! 
 

D-l Rădoi Constantin – consilier local: 
 A doua problemă este legată de avizarea planurilor de amplasament pentru efectuarea cadastrului. Și 
anume, mie mi se cere să fac cerere scrisă pentru acest lucru și eu sunt singurul căruia i se cere. 
 

 Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea: 
 Domnul consilier eu nu am solicitat Compartimentului Registrul Agricol să te pună pe tine să faci cerere. 
Asta e decizia lor și dacă vrei îi chem să îți confirme. Domnul viceprimar cheamă-l pe Burtică Ionuț-Adrian în ședință!  
 

 Burtică Ionuț-Adrian, inspector la Compartimentul Registru Agricol sosește în ședință. 
 

Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea: 
 Domnul inspector, v-am solicitat eu să îl puneți pe domnul consilier Rădoi Constantin să formuleze cerere 
scrisă pentru avizarea planurilor? 
 

Burtică Ionuț-Adrian – inspector Compartimentul Registrul Agricol: 
 Nu, a fost decizia noastră, datorită faptului că domnul consilier venea cu un număr mare de solicitări de 
avizare a planurilor și nu puteam să i le facem pe loc întrucât acestea trebuiau verificate. 
 

D-l Rădoi Constantin – consilier local: 
 De ce mi se taie din suprafață doar mie și la alte personae care au făcut cadastrul nu li s-a tăiat? Cum sunt 
cadastrele făcute pentru domnii Dobre Marin și Garagancea? 
 

Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea: 
 Nu este adevărat că vi s-a tăiat doar dumneavoastră din suprafață. Și mie, personal, mi s-a tăiat din 
suprafață, întrucât suprafața tarlalei este mai mica. 
 

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

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


