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HOTĂRÂREA nr. 18 
privind aprobarea realizării proiectului  

”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea prin îmbunătățirea 
accesibilității exploatațiilor agricole” 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. 2175/22.06.2021 prin care se propune 

aprobarea realizării proiectului ”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea 
prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole” și a cheltuielilor de consultanță în 
vederea scrierii depunerii cererii de finanțare a proiectului ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 2176/22.06.2021 ; 
- Sursa de finanțare: PNDR 2014 -2020 – Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

României prin FEADR – Apel de proiecte: Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice ; 

- 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 competitivității sectorului agricol al Comunei 
Braniștea prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole” și a cheltuielilor de consultanță în 
vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare a proiectului prin modernizarea drumului de exploatare 
cu nr. cadastral 50870 și nr. de carte funciară 50870. 

 

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 


