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NR. 235 din 27.01 .2021

IONVOCARE
Domnilor/doamnelor membrii ai Consiliului local al comunei Branigteajudlelul Galali.

[Jrmare a Dispoziliei nr. 14126.01.2021, emisd de primarul comunei Branigtea pri'vind

,,Convocarea Consiliului local al comunei Braniqtea in gedin{a ordinari, pe luna

FEBRUARIE 2021",sunteli invitali in gedin{a ordinard a Consiliului locerl al comunei

Branigtea,din iniliativa primarului,pentru data de 04.02.2021,0rre1e 14,00 , care se va desfEquril in

sala de gedin!e, situatd la etajul I din sediul Primdriei comunei Branigtea, cu participare fiz,icd

sau ONLINE pe grupul de Whatsapp - gedin{e Consiliul local Braniqtea, cu urmdtoarrea

propunere de ordine de zi :

l, Proiect cle hotdrdre privind alegerea preEedintelui de ;edinti,t al Consitliului locul al
comunei Brani;teo, jude(ul Gata{i pentru o perioadd de 3 luni( februarie - aprilie 2021);

2. Proiect de hotdrdre privi,nd Stabilirea taxei speciule de saluhrizare pe anul 2021 Ei

aprobarea Regulamentului privind stabilirea Ei aplicorea tuxei spzciale de salubrizare;

3. Proiect de hotdrdre privind' modificarea structurii organizatorice a Unitdlii Administrativ-

Teritoriale- COMUNA Bfu4NISTEA, JUDETUL GALA'|I ;

1. Proiect de hotdrfrre privin'd Completarea Anexei nr.l la Hotfudrea Constiliului loct^ttl al

comunei BraniEtea, jucle(ul Gatali nr.8/3/,01.2019 pentru "St(tbilirea sak^triilor de bazd

pentru funcliile pubtice S;i contractuale din cadrul aparatului de specialitat'e al
primarului comunei Branistea , judelul Galali Si din serviciile publice a!.in subordi,nea

cansiliului local"l
5. Informdri, cereri, sesizdri.

Initiatorul proiectelor de h,ofirilri : Marian ADi.MACHE-primatul comuneti, Brani;tea;

Materialele gedinlei se pot consulta la sediul Primdriei stru pe sit,o-ul primdriei

www.primariabranistea.ro.Monitorul oficial(iconila din partea dreirpti sus), secJiunea lF -

Documente,categoria 4 - inforrlare proiecte ,incepAnd cu data de27.01.2021,

Proiectele de hotdrAri mai sus menlionate au fost trimise, spre avizare, celor 3 comisii de

specialitate ale Consiliului local al comunei Branigtea'
Asupra proiectelor de hotardri se pot forrnula qi depune amendamente.



rSonsilierii locali care opteazd prentru participare online la gedin![, molivat de prevederile art,.30,

alin.5) din Regulamentul de or6;anizare gi funclionare al Consiliului local al comunei Brani;1tea,

'vor respecta urmdtoarea procedluri :

Pregedin{ii comisiilor de specialitate care opteazd pentru participrrrea online, vor comunica

prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp avizul favorbail/nefavorabil la proiectul de hotdrdre prind

,;el tdrziu, miercuri, 03.02.2021, ora 16,00. Rapoartele de avizare se vcr semna ulteriorincheierii
qedin{eiin plen.

Consilierii locali care nu pot participa fizicla gedin!5, motivat de prevederile art.30, alin.5)
,Cin Regulamentul de organizare ;i funcjionare al Consiliului local al r;omunei Brani;tea 9i clr"rpd

,comunicarea imposibilitAlii participirii la gedin!6 cdtre secretarul general al comunei( cu cel

pu!in o zi inainte de data desli;;ur[rii Eedintei), au posibilitatea participdrii online audio 9i virJeo

in cadrul sedin[ei prin irrtermediul grupului de Whatsapp infiinlat lrr nivelul consiliului local

Braniqtea, aici putdnd sa-;i e;<prime prin mesaj scris votul pentru materialele prezentate in

;edinfa(proiectul ordinii de zi, prrocesul-verbal al gedin{ei anter:ioare, proiectele de hotdrdri).

Consilierii locali care participd online la desldgurarea ;edinJei consiliului local i;i vor
exprima votul in ceea ce privegte materialele ;edinfei (proiectul ordin Li de zi, procesul-verbal al

qedinlei anterioare, proiectele de hotdrAri ) prin mesaj scris pe grLrpul de Whatsapp intr-un

interval de o ord de la declararea inchiderii Sedintei consiliului local.Voturile comunicate

ulterior nu vor fi inreeistrate.

Primar,

Marian ADAMACHE

Intocmit,
Secretcr general al comuruzi,

l,iliana BARIZ


