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HOTĂRÂREA nr. 4 

privind clasificarea unor drumuri de interes local, ca străzi 
 

Consiliul Local Braniștea, având în vedere : 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea 310/27.01.2023 ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 311/27.01.2023; 
- prevederile art. 3, lit. a, art. 4, lit. a, art. 8, alin. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile HG nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 

electronic național al nomenclaturilor stradale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 298, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 858 – 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit. c, ale art. 139, alin. 3, lit. g , ale art. 140, alin. 1 și 

ale art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca străzi, ce aparțin 
domeniului public al Comunei Braniștea, situate în intravilanul satului Braniștea, Comuna Braniștea, a 
drumurilor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre. 
 

Art. 2 Toate bunurile din anexa nr. 1 sunt drumuri publice conform art. 3, lit. a din Ordonanța nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor și sunt deschise circulației publice, conform art. 4 lit. a din 
Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este adoptată în sensul înscrierii definitive a dreptului de 
proprietate în Cartea funciară a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1. 

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind 
atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere 
conform Hotărârii Guvernului nr. 392/2020. 
 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – județul Mehedinți, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea, OCPI Mehedinți și  va fi publicată pe pagina de internet www.branistea.ro.  
 

Adoptată astăzi 30 ianuarie 2023 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

                                                                                                                             Contrasemnează, 
             Președinte de ședință,                                                        Secretar General Comuna Braniștea 
                   Milica DOBRE                                                                              Ionuț BLĂGNICEANU 
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