
Stimate domnule consilier local,

in temeiul art.l33,alineat (1), primarul comunei Braniqtea, judelul Galafi vd invitd la
qedinfa ordinar6 a Consiliului local al comunei Braniqtea, judelul Galafi care va avea loc in sala
de gedin{e, situat[ la etajul I din sediul Primdriei comunei Branigtea, in data de 27 iulie 2021, la
ora 1400, cu participare fizicd sau ONLINE pe grupul de Whatsapp - gedinfe Consiliul local
Branigtea cu urmdtorul proiect de ordine de zi :

1. Aprobarea procesului-verbal al gedin(ei anterioare ;
2. Proiect de hotdrdre privind recti/icarea bugetului local al comunei Branigtea, judelul

Galali pe anul 2021;
3. Proiect de hotdrdre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul

privat al comunei Brani;tea, judelul Gala(i;
4. Proiect de hofirilre privind insuEirea Ei aprobarea "Planului de amplasament qi

delimitare a imobilului cu propunerea de alipire" - terenuri , aparlinfrnd domeniului
privat al comunei Branigtea, judelul Galali;

-t. Proiect de hofirire privind alegerea preEedintelui de Eedin(d al Consiliului local al
comunei BraniEtea, judelul Gala(i pentru o perioadd de 3 luni( uugust - octombrie 2021);

6. Informdri, cereri, sesizdri,

Materialele gedin{ei se pot consulta la sediul Primdriei sau pe site-ul primdriei
www.prim-ar-ipbranistea.ro.MQrritorul oficial(iconila din partea dreapt6 sus), secliunea F -
Documente,categoria 4 - informare proiecte ,incepdnd cu data de20.07.2021.

Proiectele de hotdrdri mai sus menlionate au fost trimise, spre avizare, celor 3 comisii de
specialitate ale Consiliului local al comunei Branigtea, la urmdtoarele adrese de pogtd
electronic[ : bLrgctll nantebran istea(Ognr a il.corr-r , aclmbranistea(DglEi!!i.eorn,
i n vatarnantbran i stea(lDgrna i l.co rn. .

Asupra proiectelor de hotdrAri se pot formula gi depune amendamente qi sd le transmitefi secretarr:lui
general al comunei Brani;tea la adresa de poqtd electronicd: .:p-"c-t-C.!-il_t_l21i11L;_!_qg(qt].g1:::Ul-cp_rl.

Consilierii locali care opteaz1 pentru participare online la Eedin!d, motivat de prevederile
art.30, alin.5) din Regulamentul de organizare Ei funcfionare al Consiliului local al comunei
Braniqtea, vor respecta urmdtoarea procedurd :

Pregedinlii comisiilor de specialitate care opteaz1 pentru participarea online, vor comunica
prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotdr6re pAnd
cel tdrziu, mar!i, 26.07.2021, ora 16,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior incheierii
gedinlei in plerr.

Consilierii locali care nu pot participa fizicla gedin!6, motivat de prevederile art.30, alin.5)
din Regulamentul de organizare Ei funclionare al Consiliului local al comunei BraniEtea gi dupi
comurricarea irnposibilit6tii participdrii la Eedinla cdtre secretarul general al comunei( cu cel
pu{in o zi inainte de data desliEurdrii Eedin{ei), au posibilitatea participdrii online audio Ei video
in cadrul gedinlei prin intennediul grupului de Whatsapp infiinlat la nivelul consiliului local



Braniqtea, aici put6nd sd-qi exprime prin mesaj scris votul pentru materialele prezentate in
qedin{d(proiectul ordinii de zi, procesul-verbal al qedinfei anterioare, proiectele de hotdriri).

Consilierii locali care participd online la desfEqurarea gedinfei consiliului Iocal igi vor
exprima votul in ceea ce privegte materialele gedinlei (proiectul ordinii de zi, procesul-verbal al
qedinfei anterioare, proiectele de hotdrdri ) prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp intr-un
interval de o ord de la declararea inchiderii gedintei consiliului local.Voturile comunicate
ulterior nu vor fi inregistrate.

C u dep lind colegialitate,

Primar,

MaTian ADAMACHE

intocmit,
Secretar general al comunei,

Liliana BARIZ


