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Stimate domnule consilier local,

in temeiul art.l33,alineat (l), prirnarul comunei Branigtea, judeful Galali vd invitd la

gedinta ordinar6 a Consiliului local al comunei Braniqtea, judeful Galati care va avea loc in sala

de pedinte, situat6 la etajul I din sediul Prim6riei comunei BraniEtea, in data de 28 octombrie
202lr la ora 1400 , cu participare fizicd sau ONLINE pe grupul de Whatsapp - gedin{e Consiliul
local Branigtea cu urmdtorul proiect de ordine de zi :

1. Aprobarea procesului-verbal al qedin1ei anterioare I
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Brani;tea, judelul

Gala(i pe anal 2021;
3. Proiect de hofirAre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot bene/icia elevii

$colii Gimnoziale "aNIREA" Branigtea, pentru anul gcolar 2021-2022, semestrul I1
4. Proiect de hofiqAre privind Aprobarea vdnzdrii, fdrd licitalie publicd, a lotului nr. 34 din

tarlaua nr, 64/1 ,parcela nr. 3, sat Braniqten, comuna Branistea, judelul,Gglali, strada
Izgonului, nr. T,lfamiliei Bogdan-Florin CAPATAN Ei Andreea-Cdtdlina CAPATAN;

5. Proiect de hofirAre privind Aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune privind
suprafele de teren din domeniul privat al comunei BRANI$TEA, judelul Galali;

6. Proiect de hotdrdre privind alegerea pre;edintelui de Sedinld al Consiliului local al
comunei Braniqtea, judelul Galali pentru o perioadd de 3 luni( noiembrie 2021 - ianuarie
2022);

7. Informdri, cereri, sesizdrl

Materialele qedinlei se pot consulta la sediul Primdriei sau pe site-ul primdriei
www:,prir_nariabranlslejl.ro.Monjtol'ql oficial(iconila din partea dreaptd sus), secliunea F -

Documente,categoria 4 - informare proiecte ,incepdnd cu data de21.10.2021.
Proiectele de hotdrdri mai sus menfionate au fost trimise, spre avizare, celor 3 comisii de

specialitate ale Consiliului local al comunei Braniqtea, la urmdtoarele adrese de poqtd

electronicd : bu getfl nantebran istea@gma i l.com , admbrpnistea@gmail,oorn,

llvatarxantbranisteq@ ..' 
Asupra proiectelor de hotdrdri se pot formula gi depune amendamente qi sd le transmiteli secretarului

general al comunei Braniqtea la adresa de poqtl electronicI: secretarbranistea@gm4il.com.

Consilierii locali care opteazd pentru participare online la qedin{6, motivat de prevederile
art.30, alin.5) din Regulamentul de organizare gi func{ionare al Consiliului local al comunei

Branigtea, vor respecta urmdtoarea procedurd :

Preqedin{ii comisiilor de specialitate care opteazd pentru participarea online, vor comunica
prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hot[rdre pdnd

cel tdrziu, miercuri, 27.10.2021, ora 16,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior incheierii
gedinfeiin plen.

Consilierii locali care nu pot participa fizicla qedin{6, motivat de prevederile art.30, alin.5)
din Regulamentul de organizare gi funclionare al Consiliului local al comunei Branigtea qi dup[



comunicarea imposibilit[tii participdrii la gedinfd c[tre secretarul general al comunei( cu cel
putin o zi inainte de data desfEgur6rii Eedin{ei), au posibilitatea participdrii online audio gi video
in cadrul gedinfei prin intermediul grupului de Whatsapp intiinfat la nivelul consiliului local
Braniqtea, aici putdnd s6-gi exprime prin mesaj scris votul pentru materialele prezentate in
qedinfI(proiectul ordinii de zi,procesul-verbal al qedinfei anterioare, proiectele de hotir6ri).

Consilierii locali care participd online la desfErsurarea gedintei consiliului local iqi vor
exprima votul in ceea oe privegte materialele gedinfei (proiectul ordinii de zi, procesul-verbal al

qedinlei anterioare, proiectele de holdrdri ) prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp intr-un
interval de o ord de la declararea inchiderii qedin{ei consiliului local.Voturile comunicate
ulterior nu vor fi inregistrate.

Cu deplind colegialitate,

Primar,

MaTian ADAMACHE

intocmit,
Secretar general al comunei,

Liliana BANZ


