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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GALAŢI 
COMUNA  BRANIŞTEA 

PRIMAR 
 
NR. 3462  din 18.11 .2020 
     

C  O  N  V  O  C  A  R  E   
 

Domnilor/doamnelor membrii ai Consiliului local al comunei Braniştea,judeţul Galaţi.   

 
Urmare a Dispoziției nr. 14/17.11.2020, emisă de primarul comunei Braniștea privind 

„Convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Braniştea în    şedinţa ordinară,pe 
luna NOIEMBRIE 2020”,sunteţi invitaţi în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Braniştea,din iniţiativa primarului,pentru data de 26.11.2020,orele 12,00 , care se va desfășura în 
sala de ședințe, situată la etajul 1 din sediul Primăriei comunei Braniștea, cu următoarea  

propunere pe ordine de zi :  

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Braniștea, județul 

Galați pe anul 2020 ; 
2. Proiect de hotărâre privind  Alocarea sumei de 25.000 lei în vederea organizării şi 

desfăşurării Serbării “POMUL  DE CRĂCIUN 2020”; 
3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Unității Administrativ-Teritoriale – COMUNA 

BRANIȘTEA, județul Galați în Sistemul Național Electronic de Plată online a impozitelor 
și taxelor locale utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat 
comisionul bancar; 

4. Proiect de hotărâre privind Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei 
Braniștea , județul Galați în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, 
constituită la nivelul Școlii Gimnaziale “UNIREA”  Braniștea, pentru anul școlar 2020-
2021; 

5. Proiect de hotărâre privind Desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 
Braniștea , județul Galați în cadrul Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 
“UNIREA”  Braniștea, pentru anul școlar 2020-2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului cu stațiile de îmbarcare/debarcare și 
avizarea  programului  microbuzului de transport școlar destinat transportului elevilor din 
cadrul Şcolii Gimnaziale “UNIREA” Braniştea; 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de Camera de 
Conturi a Judeţului Galaţi în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin Decizia nr.74/25.08.2014 (Raport de follow-up) ,înregistrat la U.A.T.-
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COMUNA BRANIŞTEA cu nr. 2995/01.10.2020 și valorificat prin Decizia 
nr.74/2014/8/19.10.2020; 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de Camera de 
Conturi a Judeţului Galaţi în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin Decizia nr.25/16.10.2017(Raport de follow-up) ,înregistrat la U.A.T.-
COMUNA BRANIŞTEA cu nr. 2997/01.10.2020 și valorificat prin Decizia 
nr.25/2017/2/19.10.2020; 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea “Planului de amplasament și delimitare 
a imobilului cu propunerea de dezlipire”  - teren în suprafaţă totală de 852 mp, aparţinând 
domeniului privat al comunei  Braniştea, situat în tarlaua nr. 92/3, parcela nr. 1, lot 3 - 
intravilan extindere, sat Traian, comuna Braniştea, judeţul Galaţi; 

10. Proiect de hotărâre privind Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei 
BRANIŞTEA, județul Galați  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galaţi” şi acordarea unui mandat special; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General(PUG) și al Regulamentului Local de Urbanism(RLU) al comunei 
Braniștea, județul Galați; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului local al  comunei  Braniştea, judeţul Galaţi ; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea structurii organizatorice a   Unităţii 
Administrativ-Teritoriale- COMUNA BRANIŞTEA, JUDEŢUL GALAŢI   ; 

14. Informări, cereri, interpelări, sesizări și discuții. 
 
Inițiatorul proiectelor de hotărâri pct.1-13: Marian ADĂMACHE-primarul comunei 
Braniștea; 
 

 
Materialele şedinţei se pot consulta la sediul Primăriei sau pe site-ul primăriei 
www.primariabranistea.ro,Monitorul oficial(iconița din partea dreaptă sus), secțiunea F - 

Documente,categoria 4 - informare proiecte ,începând cu data de 18.11.2020. 
Proiectul de hotărâre mai sus menționat a fost trimis, spre avizare, celor 3 comisii de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Braniștea. 
Asupra proiectului de hotărâre se pot formula și depune amendamente. 

 

 
 
 

Primar,   
 

Marian  ADĂMACHE 
 
 
 

                                                                           Întocmit,                                                     
                                                                         Secretar general al comunei, 

                                                                      Liliana BARIZ 
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