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Sediu: Satul Brăeşti, Comuna Brăeşti, Judetul Buzău

Numărul si data Denumirea actului Act cu caracter Obiecțiile formulate de Tipul sedintei
hotararii administrativ normativ secretarul U.A.T -ului Ordinara Extraordinara De indata

(conform titlului actului administrativ)

Hotărâre privind constatarea de drept, înainte  
de  expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local, precum și vacantarea locului de 
consilier local al domnului Goidescu Petruș, din 
cadrul Consiliului Local Brăești.
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale și Planului 
anual de asistență medicală comunitară aferent
comunei Brăești pentru anul 2021.
Hotărâre privind aprobarea raportului privind 
activitatea asistenților persoanali ai persoanelor 
cu handicap grav din com. Brăești pt. anul 2020.
Hotărâre privind rectificarea bugetului local  de
venituri și cheltuieli la data de 24.06.2021.
Hotărâre privind darea în administrare și exploa-
tare a serviciului și sistemului de salubrizare ale 
com. Brăești, jud. Buzău către serviciul  ,,Consi-
liul Local Brăești - Serviciul Salubrizare”, servi-
ciul public de interes local, specializat, cu perso-
nalitate juridică, înființat și organizat în subordi-
nea Consiliului Local al comunei Brăești, județul 
Buzău.

Hotărâre privind completarea H.C.L. Brăești nr.
2 din data de 31.01.2020 privind stabilirea salarii-
lor de bază pt. funcționarii publici și personalul
contractual  din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Brăești, cu anexa de stabi-
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                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                         SIMION ECATERINA

lire a salariilor de bază pt. personalul contractual 
aferent Serviciului Public de Salubrizare, din su-
bordinea Consiliului Local Brăești.
Hotărâre privind valorificarea prin licitație
publică a masei lemnoase de pe pășunea împă-
durită amplasată pe teritoriul administrativ al co-
munei Gura-Teghii, în pct. Pietrele Arse, bazinul 
forestier Bâsca Mare proprietate a com. Brăești.
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