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HOTĂRÂRE nr. 23 

privind completarea / modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 
al Comunei Braniștea, însușită prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobată prin HG nr. 

963/2002 
   

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți nr. 3513/27.07.2020 ; 
- planurile de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de Birou Cadastru Motorga Ionuț-

Adrian ; 
- prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată; 
- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, 

însușită prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobată prin HG nr. 963/2002; 
- Declarația pe proprie răspundere a Secretarului General al Comunei Braniștea ; 
- raportul comisiei de inventariere și avizul comisiilor din consiliul local; 
- prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 

                                                                                            

Art. 1 (1) Se propune completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Comunei Braniștea, județul Mehedinți, însușită prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobată prin HG nr. 
963/2002, după cum urmează: 

o Se introduce o poziție în inventar care va avea următorul cuprins: 

- poziția nr. 148 - 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare  

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 
Anul dobândirii sau 

dării în folosință 
Valoarea de 

inventar 
Situația juridică 

actuală a terenului 

148 1.3.7.1 
Drumuri 
publice 

Braniștea 

Ulița nr. 6: Ulița nr. 84 – Drum 
exploatare 

Lungime: 120.33 ml 
Lățime: variabilă 

Suprafață: 736 mp 

2020  Domeniul public 

 

 (2) Drumul public se identifică potrivit Planurilor de situație elaborate de către Birou Cadastru 
Motorga Ionuț-Adrian prevăzut în Anexa nr. 1 – care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2  Se propune modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 
Braniștea, județul Mehedinți, însușită prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobată prin HG nr. 963/2002, 
după cum urmează: 

o La poziția 53, cod de clasificare 1.3.7.1, bunul de inventar „Ulița nr. 84”, coloana 4 ”Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: 
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Elemente de identificare 

Ulița nr. 84: Ulița nr. 1 – NC 50500 
Lungime: 243.53 ml;                                                                                             
Lățime: variabilă;                                                                                                     
Suprafață: 2736 mp 
Nr. cadastral:  

 

(2) Drumul public se identifică potrivit Planurilor de situație elaborate de către Birou Cadastru 
Motorga Ionuț-Adrian prevăzut în Anexa nr. 2 – care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3  Hotărârea adoptată va fi înaintată Consiliului Județean Mehedinți în vederea centralizării și 
comunicării către Guvernul României, pentru atestarea proprietății publice a Comunei Braniștea.  
 

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, Instituției Prefectului – județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și 
Consiliului Județean Mehedinți și va fi afișată la avizierul consiliului local. 

Adoptată astăzi 30.07.2020 în ședință extraordinară a Consiliului Local Braniștea . 
 
 
 

                   Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează, 
                         Consilier local                                                  Secretar General UAT Braniștea, 
                                                                                                                 Blăgniceanu Ionuț 

 


