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Proces-verbal 

privind ședința extraordinară a Consiliului local  
 Braniștea, județul Dâmbovița din  data de 22 august 2019 

 
 
 

 
Consiliul local al comunei Braniștea, județul Dâmbovița, a fost 

convocat azi 22 august 2019, în ședință extraordinară, de îndată, în temeiul 

art. 133 alin (2) lit. a), raportat la art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019. 

Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul viceprimar Stan 

Adrian prin dispoziţia nr. 138/21.08.2019, cu următorul proiect al ordinii de 

zi: 

  
Nr. crt Denumirea proiectului Ini țiator 
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri si cheltuieli al comunei Branistea, ; 
 
 
 
Stan Adrian, 
viceprimar 
care exercită 
atribuțiile de 
primar 

2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 22 din 25.03.2017 privind implementarea proiectului  
”ÎNFIIN ȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE 
APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” ; 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea ”Hotărârii nr. 72 / 
31.08.2017 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE 
PARC PUBLIC DE AGREMENT ÎN SAT BRANIȘTEA, 
COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA” prin 
desemnarea reprezentan, tului legal  în persoana domnului Stan 
Adrian;  

4.  Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 107din 08.12.2017 privind implementarea 
proiectului ”DOTARE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE 
VIDEO STRADALĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A 
COMUNEI BRANIȘTEA , JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” ; 

 

Domnul secretar general al comunei Braniștea a asigurat convocarea 

Consiliului local  cu invitaţia scrisă nr. 5820 din 21.08.2019 înaintată fiecărui 
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consilier local, la care s-au anexat proiectele de hotărâri și materialele de 

ședință, prin poștă electronică, la adresele indicate de consilierii locali. 

La ședință participă  un număr de 10 consilieri locali. 

Nr 
crt 

Nume și prenume consilier local  Prezența  

1.  ALEXE VIOREL VASILE Prezent  
2.  ANDRONE VICTOR Absent 
3.  BADEA DUMITRU Prezent  
4.  BADEA STEFAN Absent 
5.  DINICA MARIAN Prezent  
6.  NICULAE ADRIAN Prezent  
7.  NICOLAE ELISABETA -MARIANA Prezent  
8.  OLTEANU ADRIAN Absent 
9.  COBIANU NICULAE Prezent  
10.  STAN ADRIAN Prezent  
11.  STAN GHEORGHE Prezent  
12.  TONCEA ION Prezent  
13.  VOICU VASILE Prezent  

  

Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, la şedinţă participă şi: 

  - domnul viceprimar Stan Adrian care exercită atribuțiile de 

Primar, potrivit art. 163 alin. (1) din Codul Administrativ, aprobat prin 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019;  

  - domnul secretar general Ghiță Ion; 

  - doamna contabil, consilier Stoean Mariana;  

Constatându-se întrunit cvorumul legal, doamna președintă de 

ședință, Nicolae Elisabeta-Mariana, a declarat deschisă ședința 

Consiliului local. 

Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana  și domnul secretar 

general Ghiță Ion au supus spre aprobare procesele-verbale ale ședințelor 

anterioare din 23.07.2019 și 30.07.2019. 

În urma votului deschis, procesele-verbale ale ședințeilor anterioare 

din 23.07.2019 și 30.07.2019 au fost aprobat cu 10 voturi pentru 

(unanimitate). 

În continuare, doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana  a 

supus la vot ordinea de zi conform convocatorului, consemnându-se 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Înainte de dezbaterea problemelor existente la ordinea de zi, domnul 

Ghiță Ion, cu acordul Consiliului local, a făcut o prezentare a acestuia, 
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pentru a fi cunoscut de membrii Consiliului local. De asemenea, a înmânat 

fiecărui consilier local formularul de opțiune pentru convocare, potrivit art. 

134 alin. (5) lit. d) din Codul Administrativ și mențiunea legată de 

respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor). 

Domnul viceprimar Stan Adrian care exercită atribuțiile de primar, 

arată că urgența acestei ședințe are la bază necesitatea desemnării 

reprezentantului legal al investițiilor, pentru a se putea semna documentele 

legale cu AFIR și celelalte instituții și a se implementa aceste proiecte.  

 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.  

1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA 
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI 

BRANIȘTEA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
 

 

Domnul viceprimar Stan Adrian în calitate de inițiator, prezintă pe 

scurt proiectul de hotărâre nr. 37/21.08.2019 și expunerea de motive. De 

asemenea, prezentă la ședință, doamna consilier Stoean Mariana din partea 

compartimentului financiar-contabil, a prezentat raportul de specialitate și a 

explicat în ce constă rectificarea bugetară și obiectivele de investiții pe anul 

2019 conform anexei la proiectul de hotărâre, ca urmare a rectificării 

bugetare. 

 Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Comisia de 

specialitate rog să prezinte avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Alexe Viorel- Vasile, președintele Comisiei economice 

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

          Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Există discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? 

          Domnul consilier local Stan Gheorghe întreabă despre ce anexă se 

va construi. 
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          Domnul viceprimar Stan Adrian a răspuns în ce constă acest 

obiectiv. 

          Doamna președintă întreabă dacă mai sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

          Nu s-au consemnat alte discuții.  

              Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana a supus la vot 

deschis  proiectul de hotărâre nr. 37/21.08.2019.  

          În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 

10 voturi pentru (unanimitatea membrilor prezenți).  

           

         S-a trecut la pct. 2 al ordinii de zi,  

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 22 din 25.03.2017 privind 

implementarea proiectului  ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE 
CANALIZARE ȘI EXTINDERE APĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”   
 

Domnul viceprimar Stan Adrian în calitate de inițiator, prezintă pe 

scurt proiectul de hotărâre nr. 38/21.08.2019 și expunerea de motive, 

explicând că în urma încetării mandatului de primar al domnului Țachianu 

Marian, trebuie nominalizat un alt reprezentant legal al investițiilor în 

persoana , fiind o cerință legală și cerută în mod special de către AFIR, 

pentru a putea fi semnate documentele legale.  

          Domnul consilier local Dinică Marian întreabă legat de investiția de 

canalizare, dacă firma care a câștigat are potențialul necesar și dacă se face 

în toată comuna. 

          Domnul viceprimar Stan Adrian a răspuns că s-a semnat contractul 

de realizare a obiectivului de canalizare, însă mai este un proiect de 

canalizare care urmează a fi licitat și realizat pentru a acoperi întreaga 

comună. Se va da ordinul de începe a lucrărilor și se va preda 

constructorului documentația necesară.  

 Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Comisiile de 

specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Alexe Viorel- Vasile, președintele Comisiei economice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 
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Domnul Cobianu Niculae, președintele Comisiei juridice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

          Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Există alte discuții 

pe marginea proiectului de hotărâre? 

          Nu s-au consemnat alte discuții.  

              Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana a supus la vot 

deschis  proiectul de hotărâre nr. 38/21.08.2019.  

          În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 

voturi pentru (domnul Stan Adrian, neparticitând la vot).  

          

 

     S-a trecut la pct. 3 al ordinii de zi,  

3.  Proiect de hotărâre privind  modificarea ”Hotărârii nr. 
72 / 31.08.2017 privind implementarea proiectului 
”AMENAJARE PARC PUBLIC DE AGREMENT ÎN SAT 

BRANIȘTEA, COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA”  
 

Domnul viceprimar Stan Adrian în calitate de inițiator, prezintă pe 

scurt proiectul de hotărâre nr. 39/21.08.2019 și expunerea de motive.  

 Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Comisiile de 

specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Alexe Viorel- Vasile, președintele Comisiei economice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Cobianu Niculae, președintele Comisiei juridice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

          Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Există discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? 

          Nu s-au consemnat alte discuții.  

              Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana a supus la vot 

deschis  proiectul de hotărâre nr. 39/21.08.2019.  

          În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 

voturi pentru (domnul Stan Adrian, neparticitând la vot).  
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     S-a trecut la pct. 4 al ordinii de zi,  

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 107din 08.12.2017 privind 

implementarea proiectului ”DOTARE CU SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALĂ A ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE A COMUNEI BRANIȘTEA , JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 
 

Domnul viceprimar Stan Adrian în calitate de inițiator, prezintă pe 

scurt proiectul de hotărâre nr. 40/21.08.2019 și expunerea de motive.  

 Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Comisiile de 

specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre. 

Domnul Alexe Viorel- Vasile, președintele Comisiei economice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

Domnul Cobianu Niculae, președintele Comisiei juridice, etc,  

prezintă avizul favorabil al comisiei. 

          Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana: Există discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre? 

          Nu s-au consemnat alte discuții.  

              Doamna președintă Nicolae Elisabeta-Mariana a supus la vot 

deschis  proiectul de hotărâre nr. 40/21.08.2019.  

          În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 

voturi pentru (domnul Stan Adrian, neparticitând la vot).  

Fiind epuizate problemele înscrise pe ordinea de zi, doamna președintă 

Nicolae Elisabeta-Mariana a declarat ședința închisă. 

 

 

 

 

 
 
 
 
DATA: 22 august 2019 

Președinte de ședință         
EEEElisabeta Mariana lisabeta Mariana lisabeta Mariana lisabeta Mariana     Nicolae Nicolae Nicolae Nicolae  CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar General,  jr. Ion Ghita  

L.S. 


