
 
PROCES VERBAL 

din 28.02.2023 
 

Încheiat azi 28 februarie 2023 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Braniștea 
 

 În baza Dispoziției Primarului nr. 31 din 22.02.2023 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
Braniștea din data de 28 februarie 2023. 
 

 Prezenți: 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 și 
d-l Toma Constantin. 
 

Lipsește motivat: - ; 
Lipsește nemotivat: -; 
Invitaţi: - ; 
La ședință mai participă: d-l Marin Ion – Primarul Comunei Braniștea și dra Firuț Florina-Elena – inspector. 

 

 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 28 

februarie 2023 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 8 
februarie 2023, 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 – 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! Aș dori să suplimentez ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre, care trebuie aprobate 
urgent: 
 Pct. 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului 
propriu ale Comunei Braniștea la 31.12.2022; 

Pct. 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr. 9 privind apartenența la domeniul public a unui imobil în 
suprafață de 1500 m2 situat în Satul Braniștea precum și declararea acestuia ca fiind bun de uz și interes public local. 
 

D-na Dobre Milica – președinte de ședință  
 Vă mulțumesc, Domnule primar! Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect! 

Cine este pentru? 10 voturi 
 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 1 – Rădoi Constantin 

Vă supun la vot noua ordine de zi. 
Cine este pentru? 10 voturi 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 1 
 

Pct. 1. Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare monument istoric, modernizare stație de autobuz și amenajare miniparc” în localitatea 
Braniștea. 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre! 
Cine este pentru? 11 voturi 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 0 
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 7. 
 



 
 
 

Pct. 2. Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului propriu ale 
Comunei Braniștea la 31.12.2022 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre! 
Cine este pentru? 10 voturi 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 1 – Rădoi Constantin  
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 8. 
 

Pct. 3. Proiect de hotărâre nr. 9 privind apartenența la domeniul public a unui imobil în suprafață de 1500 
m2 situat în Satul Braniștea precum și declararea acestuia ca fiind bun de uz și interes public local  

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre! 
Cine este pentru? 10 voturi 

 Împotrivă? 0 
 Abțineri? 1 – Rădoi Constantin  
 A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 9. 
 

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

                                                                                                                                    Contrasemnează, 
              Președinte de ședință,                                                                 Secretar General Comuna Braniștea 
                    Milica DOBRE                                                                                      Ionuț BLĂGNICEANU 
? ...................................................            ? ................................................... 
 

 L.S. 


