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HOTĂRÂREA nr. 16 
privind aprobarea realizării proiectului  

”Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței Braniștea” și  
a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 2157/18.06.2021 prin care se propune 

aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței Braniștea” și a 
cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii depunerii cererii de finanțare a proiectului ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 2158/18.06.2021 ; 
- prevederile Ordinului nr. 2057/16.11.2020 privind aprobare Ghid de finanțare a Programului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și 
anume Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală. 

- că perioada de înscriere este 5 iulie 2021, orele 1000 - 4 octombrie 2021, orele 1630; 
- Sursa de finanțare: Ministerul mediului, apelor și pădurilor ; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței 
Braniștea” și a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare a 
proiectului . 

 

Art. 2 Se vor asigura toate resursele financiare necesare depunerii proiectului în condițiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale . 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ la Tribunalul Mehedinți. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – 
în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul www.branistea.ro. 
 

 Adoptată astăzi 23 iunie 2021 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 10 voturi 
pentru și 0 împotrivă . 
 
                                   Președinte de ședință,                                                Contrasemnează 
                                           Consilier local,                                      Secretar General Comuna braniștea, 
                                          Butăriță Nicolița                                                   Blăgniceanu Ionuț 


