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Sediu: Satul Brăeşti, Comuna Brăeşti, Judetul Buzău

Numărul si data Denumirea actului Act cu caracterObiecțiile formulate de Tipul sedintei
hotararii administrativ normativ secretarul U.A.T -uluiOrdinara Extraordinara De indata

(conform titlului actului administrativ)

Hotărâre privind valorificarea prin licitație 
publică a masei lemnoase de pe pășunea împă-
durită amplasată pe teritoriul administrativ al co-
munei Gura Teghii, în punctul Pietrele Arse, ba-
zinul forester  Bâsca Mare, proprietate a co-

munei Brăeșt.

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici reactualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Reabilitare drumuri de interes comu-
nal în comuna Brăești, județul Buzău” în vede-
rea includerii și fnanțării investției în cadrul

Programului Național de Dezvoltare locală.

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici reactualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Reabilitare școala gimnazială Brătileș-
ti, comuna Brăești, județul Buzău” în vederea in-
cluderii și fnanțării investției în cadrul Pro-

gramului Național de Dezvoltare locală.

Hotărâre privind rectificarea Bugetului local de
venituri și cheltuieli la data de 25.10.2021.
Hotărâre privind încheierea unor contracte de
asistență juridică, cu un avocat care să ne repre-
zinte în următoarele dosare: dosar 466/114/

2018-ICCJ litgiu UAT Lopătari; dosar 4185/277/2014*-

Tribunalul Buzău - Simion Lucia; dosar 1392/
277/2021 - Judec. Pătârlagele - Simion Tănțica;
dosar nr.1419/277/2021 - Judec. Pătârlagele - 
Simion Dumitru; dosar 1455/277/2021 - Judec.
Pătârlagele - Negoiță Dobra.
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
SIMION ECATERINA

Hotărâre privind alegerea președintelui de șe-
dință pe o prioada de 3 luni ( noiembrie, decem-
brie 2021 și ianuarie 2022).
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant
al C.L.Brăeșt, ca membru în comisia de evalu-

are a probei de interviu  a Conscursului pentru ocupa-

rea funcției de director al Școlii Gimnaziale Brăti-
lești, comuna Brăești, județul Buzău..
Hotărâre privind înființarea Serviciului de ilumi- 
nat public al comunei Brăești, aprobarea modali-
tății de gestune a acestuia, a Regulamentului

de Organizare și funcționare a serviciului de iluminat 

public și al caietului  de sarcini.
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