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HOTĂRÂREA nr. 39 
privind implementarea proiectului ”DOTARE CU VIDANJĂ A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI” 
 
 Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 5048/21.12.2022 al primarului Comunei Braniștea, privind necesitatea 
realizării obiectivului de investiții “DOTARE CU VIDANJA A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL MEHEDINTI"; 

- prevederile Ghidului solicitantului MASURA M3/6B “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA 
COMUNITATII” DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GRUP DE 
ACTIUNE LOCALA MEHEDINTIUL DE SUD; 

- raportul Compartimentului de specialitate nr. 5049/21.12.2022; 
- avizul comisiilor de specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 litera b, alin 4, litera d, art. 139 alin 1, art. 196 alin 1 
lit. a, b din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă potențialul economic, oportunitatea si necesitatea socio-economica a investiției 
si implementarea proiectului “DOTARE CU VIDANJA A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 
URGENTA AL COMUNEI BRANISTEA, JUDETUL MEHEDINTI", denumit în continuare Proiectul. 
 

Potențialul economic, oportunitatea si necesitatea socio-economica a investiției 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea serviciilor publice pe raza comunei 

Braniştea, județul Mehedinți cu ajutorul echipamentelor achiziționate in cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgenta pentru intervenția in cazul unor situații de urgenta, cum ar fi: intervenția in 
cazul inundațiilor si pentru acțiuni de curățirea carosabilului de pietriș si pământ rezultat in urma 
inundațiilor provocate de ploi puternice, revărsării râului Drincea sau după topirea zăpezii. 

Obiectivul direct este achiziționarea unei vidanje folosita pentru vidanjarea apei din gospodăriile 
inundate, echipata cu spălător pentru curățenie stradala necesara pentru a interveni in cazul situațiilor 
de urgenta; 

Comuna Braniştea cu satele componente: Braniștea (reședința) și Goanța este o comuna des 
inundata din cauza lipsei canalelor de scurgere a apelor pluviale, a revărsării râului Drincea care 
reprezintă o amenințare pentru locuitori. 

Aceste situații de urgenta cu care se confrunta locuitorii comunei sunt evenimente excepționale - 
situații de urgenta, care prin amploare si intensitate amenință viată si sănătatea populației, mediului 



 

 

înconjurător, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt 
necesare adoptarea de masuri si acțiuni urgente; Starea potențial generatoare de situații de urgenta 
reprezintă un complex de factori de risc care prin evoluția lor necontrolata si iminenta, ar putea aduce 
atingerea vieții si populației, valorilor materiale si culturale importante si factorilor de mediu. 

Inundațiile si revărsarea râului Drincea afectează toate străzile din localitate fiind acoperite cu 
nămol și pietriș aduse de apă, devenind un pericol pentru traficul rutier, astfel vidanja echipata cu 
spălător este necesara pentru vidanjarea apei din zonele afectate si pentru curățirea carosabilului de 
pietriș si pământ rezultat in urma depășirii capacității de transport a albiei și a șanțurilor. 

Investiția “Dotare cu vidanja a Serviciului Voluntar pentru Situații De Urgenta al Comunei 
Braniştea, Județul Mehedinți" urmărește crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populația 
rurala, fiind esențiala pentru asigurarea unui nivel de siguranța, pentru creșterea gradului de confort 
material si psihologic aducând beneficii economice, sociale si de mediu considerabile. 
 

Art. 2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit 
legii. 
 

Valoarea totala a investiției, cu TVA este de 161.840,00 lei /32.885,62 euro, din care: 
Construcții - montaj = 0,00lei / 0,00 euro 

 

  Cursul euro = 4,9213 lei/EURO BCE din data de 16.12.2022 
 

NR. CRT. SURSE DE FINANARE VALOARE LEI VALOARE EURO 
1. Valoarea totala a proiectului, din care: 161.840,00 32.885,62 
 Valoarea totala eligibila a proiectului 105.630,78 21.464,00 
 Valoarea totala neeligibila a proiectului 

din care: 56.209,22 11.421,62 

                            din care TOTAL  TVA 25.840,00 5.250,65 
  TVA aferent cheltuielilor eligibile 20.069,85 4.078,16 
 TVA aferent cheltuielilor neeligibile 5.770,15 1.172,49 

 

Art. 3 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăți în cadrul Proiectului. 
 

Art. 4 Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 5 Se deleagă dl. Marin Ion, reprezentant legal al comunei pentru relația cu AFIR in derularea 
proiectului,  primarul comunei, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau 
administratorul public al comunei. 
 

Art. 6 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Braniştea, județul Mehedinți, dl. Marin Ion. 
 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Braniştea, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Braniştea și prefectului județului Mehedinți și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.clbranistea.ro 



 

 

 

Adoptată astăzi 21 decembrie 2022 în ședință extraordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 
                    Președinte de ședință,                                               Contrasemnează, 
                         Consilier local                                                         Secretar General 
                        Butăriță Nicolița                                                     Blăgniceanu Ionuț 

 


