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HOTARAREA nr. 11 
privind aprobarea obiectivului de investiții  

”Amenajare locuri de joacă în Comuna Braniștea, Județul Mehedinți” 
și a indicatorilor tehnico-economici aferent investiției 

  
Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 832/26.02.2020; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 44, alin. 1 și 4 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile HG nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentației tehnico-economice a obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 

- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 1140/16.03.2020; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 (1) Se aprobă investiția ”Amenajare loc de joacă în Satul Braniștea, județul Mehedinți” 
în incinta Grădiniței Braniștea. 

 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției după cum urmează: 
 Valoarea totală a investiției: 39788,5 lei fără TVA la care se adaugă TVA 7559,81 lei; 
 Durata de realizare a investiției: 1 lună 
 Suprafața locului de joacă amenajat: 54,25 m2. 
 

 (3) Produsele care vor face obiectul prezentului proiect sunt următoarele: 
1. Complex de joacă compus din: 

▪ Panou cu prize de acces; 
▪ Platformă cu acoperiș; 
▪ Tobogan drept; 
▪ Conexiune tip pod mobil; 
▪ Tobogan elicoidal; 
▪ Panouri jocuri interactive; 
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2. Carusel banchetă – 1 buc.; 
3. Leagăn lemn cu 2 posturi 1-3 ani – 1 buc.; 
4. Leagăn lemn cu 2 posturi 2-15 ani – 1 buc.; 
5. Balansoar lemn – 1 buc.; 
6. Echipament pe arc elicoidal căluț – 1 buc.; 
7. Bancă agrement – 1 buc.; 
8. Coș de gunoi – 1 buc.; 
9. Placă covor elastic de cauciuc – 4 mp; 
10. Bordură rășinoase – 62 ml; 
11. Panou instrucțiuni – 1 buc. 

 

Art. 2  (1) Se aprobă investiția ”Amenajare loc de joacă în Satul Goanța, Comuna Braniștea, 
județul Mehedinți” în incinta Grădiniței Goanța. 

 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției după cum urmează: 
 Valoarea totală a investiției: 16181,65 lei fără TVA la care se adaugă TVA 3074,16 lei; 
 Durata de realizare a investiției: 1 lună 
 Suprafața locului de joacă amenajat: 28 m2. 
 

 (3) Produsele care vor face obiectul prezentului proiect sunt următoarele: 
1. Complex de joacă compus din: 

▪ Panou cu prize de acces; 
▪ Platformă cu acoperiș; 
▪ Tobogan drept; 
▪ Conexiune tip pod mobil; 
▪ Tobogan elicoidal; 
▪ Panouri jocuri interactive; 

 

Art. 3 Se aprobă finanțarea investiției din Bugetul Local al Comunei Braniștea. 
 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei 
Braniștea, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Compartimentului Financiar-
Contabil, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și 
va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 
  
 Adoptată astăzi 16 martie 2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 
 
                          Președinte de ședință                               Contrasemnează, 
                     Consilier local,                                          Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                                  Dobre Milica                                                              Blăgniceanu Ionuț   
 
 
 
 
 
 

 

 


