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HOTĂRÂREA nr. 14 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ în vederea 
includerii la finanțare a obiectivului de investiție ”Sistem de distribuție a gazelor 

naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a 
gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna 

Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1669/19.04.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare si a devizului general estimative in vederea includerii la finanțare a obiectivului de 
investiție ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a 
racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna Braniștea, județul Mehedinți” 
prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1670/19.04.2022; 
- avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Braniștea; 

Ținând cont de prevederile: 
- art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021; 

- Ordinul nr. 1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny’’, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța 
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

- Ordinul nr. 1321/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-
c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții „Anghel Saligny’’; 

- art. 3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările si completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. d, art. 139 alin. 1 și alin. 3, lit. c și 

ale art. 196 alin. 1, lit. a, art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 



 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna 
Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT 
Comuna Obârșia de Câmp”. 

 

Art. 2. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului și se prevăd în bugetul 
local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul National de 
Investiții ,,Anghel Saligny”. 
 

Art. 3 Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții ” 
Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 
transport a gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT 
Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” in cadrul Programului Național de 
Investiții ,,Anghel Saligny’’ conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 4 (1) Se aprobă devizului general estimativ pentru Comuna Braniștea, județul Mehedinți 
pentru obiectivul de investiție ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum 
și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna Braniștea” in cadrul Programul 
National de Investiții ”Anghel Saligny” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției pentru UAT Comuna Braniștea, conform 
anexei nr. 2.1, după cum urmează: 

- valoarea totală a investiției de 23,595,354.12 lei cu TVA, respectiv 19,888,133.89 lei fără TVA; 
- din care C+M 21,332,080.79 lei cu TVA; 
- cheltuieli eligibile de la bugetul de stat: 22,922,242.94 lei cu TVA; 
- valoarea finanțată de UAT Comuna Braniștea de la bugetul local: 673,111.18 lei cu TVA. 

 

Art. 5 (1) Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Sistem de 
distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a 
gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna 
Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” in cadrul Programul National de Investiții 
”Anghel Saligny” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, conform anexei nr. 3.1, 
după cum urmează: 

valoarea totală a investiției de 216,205,245.42 lei cu TVA, respectiv 182,224,334.04 lei fără TVA; 
- din care C+M 191,387,814.53 lei cu TVA, respectiv 160,830,096.25 lei C+M fără TVA. 

 

Art. 6 Primarul Comunei Braniștea, prin intermediul Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 7 Prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Braniștea și pe pagina de internet www.branistea.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului Comunei Braniștea și Compartimentului Financiar-Contabil. 
 

Adoptată astăzi 20 aprilie 2022 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea . 
 
                   Președinte de ședință,                                                                      Contrasemnează, 
                         Consilier local,                                                                Secretar General UAT Braniștea, 
                      Toma Constantin                                                                            Blăgniceanu Ionuț    


