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HOTĂRÂREA nr. 21 

privind completarea 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. 2888/16.08.2022 ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2889/16.08.2022; 
- declarația pe proprie răspundere a secretarului general nr. 2890/16.08.2022; 
- planurile de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de Cabinet Cadastru Călugăru I. Iulian Dănuț; 
- 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; 
- raportul comisiei de inventariere și avizul comisiilor din consiliul local; 
- HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, al municipiilor și județelor; 
- prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. g, art. 196 alin. 1, lit. a și 
art. 607, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
                                                                                            

Art. 1 (1) Se completează 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, după cum urmează: 

o Se introduce o poziție în inventar care va avea următorul cuprins: - poziția nr. 149 - 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare  

Denumirea 
bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau 

dării în folosință 
Valoarea de 

inventar 
Situația juridică 

actuală a terenului 

149 - Stație 
călători  

Braniștea, str. Mihai Viteazu, nr. 
24, vecinătăți: N – Școala 
Gimnazială Braniștea, S: 

Monumentul Eroilor, E: Școala 
Gimnazială Braniștea, V: DC 100, 

Suprafața: 20 m2 

2022  Domeniul public 

 

 (2) Clădirea ”Stație călători” se identifică potrivit Planurilor de situație elaborate de către Cabinet 
Cadastru Călugăru I. Iulian Dănuț prevăzut în Anexa nr. 1 – care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 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 pe site-ul www.branistea.ro.  

Adoptată astăzi, 19 august 2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
                                    Președinte de ședință                                                               Contrasemnează, 
                                           Consilier local,                                                       Secretar General Comuna Braniștea 
                                      Grigorie Constantin                                                                 Blăgniceanu Ionuț 


