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locale la UNICREDIT BANK.
28/30.07.2021

1 - 1
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ale CL Braesti.
30/30.07.2021

0 - 1

31/30.07.2021 0 - 1
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0 - 1

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  deschiderea unui cont tranzi-
toriu pentru încasarea taxelor și impozitelor

Hotărâre privind aprobarea participării unității
administrativ teritoriale com. Brăești în calitate 
de  asocit- membru fondator la constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare
” Investitii Teritoriale Integrate Tinutul
Buzaului, Prahovei si Vrancei”.
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, 
termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Hotărâre privind utilizarea sumei de 327.250 lei
din excedentul bugetului local rezultat la sfarsitul 
exercitiului financiar 2020 - ca sursa de finantare a 
bugetului local pe anul 2021, in vederea
achizitionarii unei autobasculante necesara la 
intretinerea si repararea drumurilor.
Hotărâre privind rectificarea bugetului local,
precum si a listei de investitii la data de 30.07.2021.

Hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare

a cainilor fara stapan al comunei Braesti.
Hotărâre privind   aprobaarea acordarii unui 
imprumut temporar in suma de 45.000 lei de la 
bugetul propriu al comunei Braesti, judetul Buzau, 
catre Serviciul CL Braesti - Serviciul Salubrizare.
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2021.
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36/30.07.2021 0 - 1

                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                      SIMION ECATERINA

Hotărâre privind  completarea hotararii Consiliului 
Local nr. 38/29.12.2020 privind aprobare ” Planului
de achizitii publice ” al CL Braesti pentru anul 

Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Compartimentului de
asistenta sociala din cadrul aparatului de 
speciali-âtate al primarului comunei Braesti.
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.
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