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HOTĂRÂREA nr. 27 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții “Modernizare infrastructură de transport în 

Comuna Braniștea, județul Mehedinți” 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, întrunit în ședință ordinară în 31.08.2020, având în 
vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3930/25.08.2020, al Primarului Comunei Braniștea, prin care se 
propune inițierea unui proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ’’C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, 
’’Modernizare infrastructură de transport în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”; 

- prevederile art. 4 din Anexa 3 - Programul național de construcții de interes public sau 
social din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții “C.N.I.” SA, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se 
predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol, libere de 
orice sarcini, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care va realiza 
investiția prin Compania Națională de Investiții ’’C.N.I.” - S.A; acestea se predau de către 
beneficiar viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor 
în vigoare; 

- raportul compartimentului de specialitate ; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniștea ; 
În temeiul art. 96, alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3) 

lit. g) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului proprietate 
publică a Comunei Braniștea, în suprafață totala de 75735 mp, situat în Comuna Braniștea, satele 
Braniștea și Goanța, înscris în Cărțile Funciare: CF 7007 și nr. cadastral 50581, CF nr. 12831 și nr. 
cadastral 50767, CF nr. 13117 și nr. cadastral 50781, CF nr. 12823 și nr. cadastral 50771, CF nr. 5042 și 
nr. cadastral 50483, CF nr. 6435 și nr. cadastral 50495, CF nr. 6075 și nr. cadastral 50493, CF nr. 5503 
și nr. cadastral 50484, CF nr. 564 și nr. cadastral 50486, CF nr. 5042 și nr. cadastral 50766, CF nr. 
11232 și nr. cadastral 51078, CF nr. 11054 și nr. cadastral 51082, CF nr. 5660 și nr. cadastral 50491, CF 
nr. 12824 și nr. cadastral 50765, CF nr. 11203 și nr. cadastral 51081, CF nr. 11210 și nr. cadastral 
51077, CF nr. 11267 și nr. cadastral 51080, CF nr. 13110 și nr. cadastral 50782, CF 13116 și nr. 
cadastral 50766, Cf nr. 13115 și nr. cadastral 50777, CF nr. 11219 și nr. cadastral 51073, CF nr. 12828 
și nr. cadastral 50775, CF 6643 și nr. cadastral 50506, CF nr. 12930 și nr. cadastral 50770, CF 13113 și 
nr. cadastral 50780, CF nr. 12922 și nr. cadastral 50769, CF nr. 12826 și nr. cadastral 50774, CF nr. 
12827 și nr. cadastral 50773, CF nr. 12825 și nr. cadastral 50506, CF nr. 11206 și nr. cadastral 51076, 
CF nr. 12931 și nr. cadastral 50768, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții ’’Modernizare infrastructură de transport în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”. 
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Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 3 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, a cheltuielilor pentru racordurile la rețelele de utilități. 

 

Art. 4 Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, se obligă să asigure, în 
condițiile legii, suprafața de teren necesară pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

 

Art. 5 Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o 
perioada de minim 15 ani. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi afișată si comunicată  prin grija secretarului comunei: 
- Instituției Prefectului-Județul Mehedinți, în vederea exercitării controlului de legalitate ; 
- Consiliului Județean Mehedinți ; 
- Primarului Comunei Braniștea ; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 

Investiții “C.N.I.” S.A 
 

Adoptată astăzi 31 august 2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 11 voturi 
pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri . 
 

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

 

 

 

 

 


