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D I S P O Z I Ţ I A   NR. 200 
 

din data de 20 septembrie 2022  
 
      Privind:Convocarea Consiliului local al comunei Braniştea în şedinţa   
                   ordinară,pe luna SEPTEMBRIE 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. 3057  din 

20.09.2022; 
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, 29.09.2022,orele 13,00,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. 200/20.09 .2022   

 
P R O P U N E R I L E  

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 septembrie  2022 
 

1. Aprobarea procesului - verbal al ședinței din data de 23.08.2022; 
2. Proiect de hotărâre nr. 60/05.09.2022 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Braniştea , judeţul Galaţi pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025; 
3. Proiect de hotărâre nr. 69/12.09.2022 privind Aprobarea vânzării  , prin licitaţie 

publică, a terenului intravilan, în suprafaţă de 5.285 mp, identificat în tarlaua nr. 
94/1, parcela nr. 5/1, sat Braniştea, comuna Braniştea, judeţul Galaţi; 

4. Proiect de hotărâre nr. 67/08.09.2022 privind Concesionarea , prin licitaţie publică, 
a terenului intravilan în suprafață de  280 mp, identificat în tarlaua nr.64/1, 
parcela nr.3, lot 42/2, sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Galați;  

5. Proiect de hotărâre nr. 70/13.09.2022 privind Aprobarea vânzării, fără licitaţie 
publică, a lotului nr. 31 din tarlaua nr. 65/1 ,parcela nr. 3, sat Braniștea, comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi, strada Movilei, nr. 15,  familiei Marius PĂUN și 
Gheorghița PĂUN;  

6. Proiect de hotărâre nr. 71/13.09.2022 privind Aprobarea vânzării, fără licitaţie 
publică, a lotului nr. 25 din tarlaua nr. 71 ,parcela nr. 96, sat Braniștea, comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi, strada Recoltei, nr. 9,  d-nei Ioana DARIE;  

7. Proiect de hotărâre nr. 72/13.09.2022 privind Aprobarea vânzării, fără licitaţie 
publică, a lotului nr. 17 din tarlaua nr. 71 ,parcela nr. 96, sat Braniștea, comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi, strada Prieteniei, nr. 32,  familiei Sorin-Marian 
PURLUCA și Paraschiva-Aneta PURLUCA;  

8. Proiect de hotărâre nr. 65/08.09.2022 privind Completarea Hotărârii Consiliului 
local al comunei Braniștea, județul Galați nr.18/31.03.2022 pentru “Aprobarea 
vânzării, fără licitaţie publică, a lotului nr. 20 din tarlaua nr. 65/1 ,parcela nr. 3, 
sat Braniștea, comuna Braniştea, judeţul Galaţi, strada Speranței, nr. 31, d-nului 
Ionuț-Sorin PODARU”;  

9. Proiect de hotărâre nr. 64/08.09.2022 privind Modificarea Hotărârii Consiliului 
local al comunei Braniștea, județul Galați nr.32/19.05.2022 pentru “Aprobarea 
cumpărării unui teren intravilan în suprafață de 4614 mp, situat în tarlaua nr.69, 
parcela nr.1, sat Braniștea, comuna Braniștea,județul Galați”;  

10. Proiect de hotărâre nr. 74/14.09.2022 privind darea în folosință gratuită a 
construcțiilor și terenului aferent bazei sportive aflate în proprietatea publică a 
comunei Braniștea și în administrarea Consiliului local al comunei Braniștea, 
județul Galați,  către Asociația CLUBUL SPORTIV UNIREA BRANIȘTEA; 

11. Proiect de hotărâre nr. 66/08.09.2022 privind Aprobarea solicitării adresate 
Consiliului Județean Galați de trecere a unor suprafețe de teren din domeniul 
public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Braniștea, județul Galați, în vederea 
implementării proiectului ” Reparații șanțuri, rigole și podețe, strada Ștefan cel 
Mare ,comuna Braniștea, județul Galați”;  



12. Proiect de hotărâre nr. 68/08.09.2022 privind stabilirea de măsuri pentru 
eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol,inclusiv pentru 
soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia 
completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme;  

13. Proiect de hotărâre nr. 61/07.09.2022 privind stabilirea perioadei în care se 
efectuează activitatea de inventariere ,precum și data până la care se face 
publicarea inventarului realizat pe pagina de internet a comunei; 

14. Proiect de hotărâre nr. 73/14.09.2022   privind modificarea structurii 
organizatorice a   Unităţii Administrativ-Teritoriale- COMUNA BRANIŞTEA, 
JUDEŢUL GALAŢI   ;  

15. Proiect de hotărâre nr. 62/07.09.2022 privind Desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Braniștea , județul Galați în cadrul Comisiei pentru 
evaluarea și asigurarea calității, constituită la nivelul Școlii Gimnaziale 
“UNIREA”  Braniștea, pentru anul școlar 2022-2023;  

16. Proiect de hotărâre nr. 63/07.09.2022 privind Desemnarea reprezentanților 
Consiliului local al comunei Braniștea , județul Galați în cadrul Consiliului de 
administrație al Școlii Gimnaziale “UNIREA”  Braniștea, pentru anul școlar 2022-
2023;  

17. Cereri,  sesizări, informări.  
 
 
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 21.09.2022. 
       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 nu pot participa fizic la ședință, motivat de prevederile Anexei nr.12 la 
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 



 
 
 


