
Stimate domnule consilier local,

in temeiul art.133,alineat (2),litera a) din O.U.G. nr.5712019, cu modificlrile gi

completdrile ulterioare, primarul comunei Braniqtea, judeful Galati vd invitd la qedinfa
extraordinar[ a Consiliului local al comunei Branigtea, judeful Gala{i care va avea loc in sala de
qedinte, situatd ^la etajul I din sediul Primdriei comunei Branigtea, in data de 07 septembrie
202l,la ora 1400 , cu participare fizicd. sau ONLINE pe grupul de Whatsapp - gedinfe Consiliul
local Branigtea cu urmdtorul proiect de ordine de zi :

1. Proiect de hofirilre privind modiftcarea Hotdrdrii Consiliului local ol comunei Braniqtea,
iudelul Galali nr,5/06.11.2020 pentra aprobarea proiectului "Dotarea unitdlilor de
tnvftdmhnt din comuno Braniqtea, jude(ul Galali cu echipamente electronice" Si a
indicatorilor tehnico-economici ai acestuia,penlru achizilionarea unor echipamente mobile
IT de tip, tablete pentru uz Scolar Ei a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfuqurdrii
activitdlii didactice in mediul on-line, tn cadrul unitdlilor de tnvd(dmAfi din comuna
BraniEtea, j udelul Galali

Materialele gedinfei se pot consulta la sediul Primdriei sau pe site-ul primdriei
www.primariab-ranistea.ro.Monito,r.ul oficial(iconifa din partea dreaptd sus), secfiunea F -
Documente,categoria 4 - informare proiecte ,incep6nd cu data de 03.09.2021.

Proiectul de hot6rdre mai sus menfionat au fost trimis, spre avizare, celor 3 comisii de
specialitate ale Consiliului local al comunei Branigtea, la urmdtoarele adrese de poqtd
electronicd: bu getfinantebranistea@,gmail.c_oIu , admbranistea@gmai.[.ce]I,
invatamantbran istea@ grnai l. com. .

Asupra proiectului de hotir6re se pot formula gi depune amendamente qi sE le transmiteti
secretarului general al comunei Branigtea la adresa de poqtd electronic6:
secretarbranistea@ gmail. com.

Consilierii locali care opteazd pentru participare online la gedint6, motivat de prevederile
art.30, alin.5) din Regulamentul de organizarc Ei funclionare al Consiliului local al comunei
Braniqtea, vor respecta urmdtoarea procedurd :

Pregedinfii comisiilor de specialitate care opteazd pentru participarea online, vor comunica
prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotdrdre pdnd
cel tdrziu, marfi, 07,09,2021, oru 13,45. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior incheierii
gedinfei in plen.

Consilierii locali care nu pot participa fizic la qedinld, motivat de prevederile art.30, alin.5)
din Regulamentul de organizare gi funcfionare al Consiliului local al comunei Braniqtea qi dup6
comunicarea imposibilitdfii participdrii la qedin!6 cdtre secretarul general al comunei( cu cel
pu{in o zi inainte de data desfbgurdrii qedinfei), au posibilitatea pafiicipdrii online audio gi video
in cadrul qedin{ei prin intermediul grupului de Whatsapp infiinfat la nivelul consiliului local
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Branigtea, aici putdnd sd-qi exprime prin mesaj scris votul pentru materialele prezentate in
gedin{d(proiectul ordinii de zi,procesul-verbal al qedinfei anterioare, proiectele de hot[rdri).

Consilierii locali care participd online la desfrqurarea qedin{ei consiliului local iqi vor
exprima votul in ceea ce privegte materialele qedinlei (proiectul ordinii de zi, proiectele de
hotlrdri ) prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp intr-un interval de o o16 de la declararea
inchiderii qedinfei consiliului local.Voturile comunicate ulterior nu vor fi inregistrate.

Cu deplind colegialitate,

Primar,

MaTian ADAMACHE

intocmit,
Secretar general al comunei,

Liliana BAfuIZ


