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HOTARAREA nr. 34 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Braniștea nr. 32 din 27 septembrie 2022  

referitor la aprobarea devizului general actualizat și a cererii de finanțare pentru obiectivul 
”Modernizare infrastructură de transport în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, în cadrul 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
  

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
• referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 4295/31.10.2022 ; 
• Studiul de fezabilitate nr. D189/2019 pentru realizarea investiției ”Modernizare infrastructură de transport în 

Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 
• Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 32 din 27.09.2022; 
• raportul compartimentului de specialitate nr. 4296/31.10.2022; 
• avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniştea; 
• prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată; 
• în baza prevederilor art. 139, alin. 1 și art. 129, alin. 4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
• în temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 32 din 27 septembrie 2022 privind aprobarea devizului general 
actualizat și a cererii de finanțare pentru obiectivul ”Modernizare infrastructură de transport în Comuna Braniștea, județul 
Mehedinți”, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, se modifică și se completează, după cum 
urmează: 

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 11, cu următorul cuprins:  
Art. 11 Se aproba S.F. nr. D189/2019 pentru realizarea investiției “Modernizare infrastructură rutieră in comuna 
Braniștea, județul Mehedinți” elaborat de SC Edil Cons General SRL, și indicatorii tehnico-economici Anexa 2.2c in 
cadrul Programului National de Investiții “Anghel Saligny 
 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Mehedinți în vederea efectuării 
controlului de legalitate,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, Primarului Comunei Braniștea 
în vederea aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate și va fi adusă la cunoștință publică prin grija 
secretarului general UAT Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului - județului Mehedinți, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și va fi afișată la avizierul instituției, precum și 
pe site-ul instituției www.clbranistea.ro. 
 

Adoptată astăzi 31 octombrie 2022 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

               Președinte de ședință                                                    Contrasemnează,       
          Consilier local,                                Secretar General Comuna Braniștea,       
                   Butăriță Nicolița                                                                        Blăgniceanu Ionuț 


