
 
 
 

PROCES VERBAL 
Nr. 1427 din 31.03.2022 

 
Încheiat azi 31 martie 2022 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 

 
 

 În baza Dispoziției Primarului nr. 57 din 25.03.2022 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
Braniștea din data de 31 martie 2022. 
 

 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 Stelea Gheorghe, d-l Ticană Constantin-Daniel, 
d-l Toma Constantin. 
 

Lipsește motivat: d-l Rădoi Constantin; 
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 31 

martie 2022 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 10, lipsind domnul Rădoi Constantin. 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 23 februarie 2022, 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 Butăriță Nicolița – președinte de ședință  
 Vă mulțumesc d-le secretar. Pentru început, dau cuvântul domnului primar Marin Ion. 
 

D-l Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
 Vă mulțumesc! Înainte de a aproba ordinea de zi aș dori să scotem de pe ordinea de zi punctul nr. 3 referitor 
la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public stradal și să introducem un nou punct pe ordinea de zi și anume 
o Informare cu privier la solicitarea celor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți 
privind majorarea tarifelor. 
 

D-na Butăriță Nicolița – președinte de ședință  
 Vă mulțumesc, Domnule primar! 

Vă supun la vot noua ordine de zi. 
Cine este pentru? unanimitate  

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 

Pct. 1. Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă 
destinație decât aceea de locuință, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, NC 51390 

D-na Butăriță 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. 8. 
 



 
 

Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 8 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local 
al Comunei Braniștea. 

D-na Butărița Nicolița – președinte de ședință:  
Rog propuneri! 
 

D-l Floarea Ion – consilier local:  
Propun pe domnul Toma Constantin pentru funcția de președinte de ședință și pe doamna Dobre Milica 

pentru a-l înlocui atunci când acesta lipsește. 
 

D-na Butăriță Nicolița – 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. 9, președinte de ședință Toma Constantin și 
înlocuitor Dobre Milica . 
 

Pct. 3. Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de 
distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor 
naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT 
- Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp” 

D-na Butăriță 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. 4. Informare privind internarea d-nei Tabacu Floarea în Centrul de Asistență Medico-Socială Cujmir 
D-l Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 

 După cum știți, în urma incendiului care a avut loc la locuința numitei Tabacu Floarea, aceasta a rămas fără 
casă și astfel am fost nevoiți să o internăm în centrul de Asistență Medico-Socială Cujmir. Contribuția acesteia va fi 
achitată din pensia ei, dar, pentru luna februarie a rămas o restanță de 250 de lei pe care susnumita nu are 
posibilitatea de a-i achita, vă rog să aprobați plata acestei contribuții de 250 de lei din bugetul Consiliului Local al 
Comunei Braniștea. 

D-na Butăriță Nicolița – președinte de ședință:  
Sunteți de accord? 
Consilierii locali sunt de accord în unanimitate cu plata contribuției de 250 de lei, pe luna februarie. 

 
Pct. 5. Analiza privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pe linia pregătirii economiei și a teritoriului 

pentru apărare 
D-na Butăriță Nicolița – președinte de ședință:  
Dau cuvântul domnului Viceprimar Toma Constantin – Președintele Comisiei pentru probleme de apărare. 
 

Domnul Toma Constantin dă citire Analizei privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile pregătirii 
economiei și a teritoriului pentru apărare. 
 

Pct. 6. Solicitarea celor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinți 
privind majorarea tarifelor 

Dau cuvântul domnului Primar Marin Ion. 
 

D-l Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea 
Am primit o solicitare din partea ADIS Mehedinți de majorare a tarifelor pentru salubritatea localității și 

vreau să știu și părerea dumneavoastră referitor la această propunere. 



 
 
D-l Grigorie Constantin – consilier local 
Eu cred că nu putem majora tarifele anul acesta întrucât deja s-au aprobat taxele și impozitele pentru anul 

în curs, unii oameni au achitat taxa aferentă serviciului de salubrizare și nu putem majora în timpul anului. 
D-na Butăriță Nicolița – președinte de ședință:  
Sunteți de accord? 
Consilierii locali sunt de accord în unanimitate cu amânarea majorării tarifelor pentru serviciul de salubritate 

de pe raza Comunei Braniștea până la o data ulterioară. 
 

D-na Butăriță Nicolița – președinte de ședință 
Vă mulțumim. Dacă mai sunt alte probleme? 
 

D-l Blăgniceanu Ionuț – Secretar General al Comunei Braniștea 
Da! Aș dori să aduc la cunoștință consilierilor locali că anual, până pe 15 iune, trebuie să depună declarațiile 

de avere și de interese. Menționez că începând cu acest an, depunerea acestora se va face doar online prin aplicația 
https://dai.integritate.eu/ . Astfel până la această dată doar 4 consilieri mi-au comunicat adresa de mail astfel încât 
să pot să le creez contul în această aplicație – domnii Floarea Ion, Moroiu Ion, Rădoi Constantin și Toma Constantin. 
Vă rog frumos, ceilalți, să îmi comunicați adresa de e-mail astfel încât să pot să vă creez conturile și să puteți să 
depuneți declarațiile de avere și de interese. Mulțumesc! 
 

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

 

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


