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D I S P O Z I Ţ I A   NR. 22 
 

din data de 31 ianuarie 2022  
 

 
      Privind:Convocarea Consiliului local al comunei Braniştea în şedinţa   
                   ordinară,pe luna FEBUARIE 2022   
 

Marian ADĂMACHE  ,PRIMARUL COMUNEI BRANIŞTEA, JUDEŢUL GALAŢI, 
validat prin validat prin Încheierea nr.550/2020, pronunțată de Judecătoria Galați în dosarul nr. 
19038/233/2020;  

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art.15, alin.(2), art.120 și art.121,alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art.3,art.4 și art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art.7, alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.133, alineat (1) și art.134,alineat (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
Luând act de : 
a)       referatul d-nei secretar general al comunei , înregistrat sub nr. 

333/31.01.2022; 
In temeiul art.196, alineat (1), litera b)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  
 
 

PRIMARUL COMUNEI BRANIŞTEA emite prezenta dispoziţie: 
 

Art.1. - Se convoacă Consiliul local al comunei Braniştea,judeţul Galaţi în şedinţa ordinară 
joi, 10.02.2022,orele 14,00,la sediul său situat pe str. Ştefan cel Mare, nr.58.  



Art.2. - Propunerile privind ordinea de zi sunt cele înserate în anexă,care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.  

Art.3. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată celor interesati de secretarul general al 
comunei Braniştea.  

 
 
 
 
 

Primar,   
 

 Marian ADĂMACHE     
                  
 
 
 
                                                            

                                                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                         Secretar general al comunei, 

                                                                       Liliana BARIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 



                                                                             Anexă 
                                                                           la Dispoziţia nr. 22/31.01 .2022   

 
P R O P U N E R I L E  

privind ordinea de zi a ședinței ordinară din data de 10 februarie 2022 
 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare ; 
2. Proiect de hotărâre nr. 06/12.01.2022 privind Aprobarea bugetului local al comunei 

Braniştea,  judeţul Galaţi,pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 -2025  ; 
3. Proiect de hotărâre nr. 04/10.01.2022  privind aprobarea de achiziție directă a 

activităților specifice SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI 
BRANIȘTEA, județul GALAȚI  ; 

4. Proiect de hotărâre nr. 04/10.01.2022 privind  aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local al comunei  Braniștea, județul Galați ; 

5. Informări, cereri,  sesizări. 
 

Materialele şedinţei se pot consulta la sediul Primăriei și 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 02.02.2022. 
       Proiectele de hotărâri mai sus menționate au fost trimise, spre avizare, celor 3 comisii de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Braniștea. 
      Asupra proiectelor de hotărâri se pot formula și depune amendamente. 
 

Consilierii locali care optează pentru participare online la ședință, motivat de prevederile 
art.30, alin.5) din Regulamentul de organizare  și funcționare al Consiliului local al comunei 
Braniștea, vor respecta  următoarea procedură : 
 

Președinții comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor comunica 
prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp avizul favorabil/nefavorabil la proiectul de hotărâre 
până cel târziu, miercuri, 09.02.2022, ora 16,00. Rapoartele de avizare se vor semna ulterior 
încheierii ședinței în plen. 

Consilierii locali care nu pot participa fizic la ședință, motivat de prevederile art.30, alin.5) 
din Regulamentul de organizare  și funcționare al Consiliului local al comunei Braniștea și după 
comunicarea imposibilității participării la ședință către secretarul general al comunei( cu cel 
puțin o zi înainte de data desfășurării ședinței), au posibilitatea  participării online audio și video 
în cadrul ședinței prin intermediul grupului de Whatsapp înființat la nivelul consiliului local 
Braniștea, aici putând să-și exprime prin mesaj scris votul pentru materialele prezentate în 
ședință(proiectul ordinii de zi, procesul-verbal al ședinței anterioare, proiectele de hotărâri).   

Consilierii locali care participă online la desfășurarea ședinței consiliului local își vor 
exprima votul în ceea ce privește materialele ședinței (proiectul ordinii de zi, procesul-verbal al 
ședinței anterioare, proiectele de hotărâri ) prin mesaj scris pe grupul de Whatsapp într-un 
interval  de o oră de la declararea închiderii ședinței consiliului local.Voturile comunicate  
ulterior nu vor fi înregistrate. 
 
 
 
 



Primar,   
 

 Marian ADĂMACHE     
      
    

                                                                      Întocmit,                    
                                                                         Secretar general al comunei, 

                                                                       Liliana BARIZ 
 
 
 


