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HOTARAREA nr. 7 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

”Reabilitare monument istoric, modernizare stație de autobuz și amenajare miniparc” 
  

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
• referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 641/21.02.2023; 
• devizul general al obiectivului de investiții ”Reabilitare monument istoric, modernizare stație de 

autobuz și amenajare miniparc”; 
• raportul compartimentului de specialitate nr. 642/21.02.2023; 
• 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Art. 139, alin. 1 ”În exercitarea 

atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”, și art. 
129, alin. 4, lit. d ”În exercitarea atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 
documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”: 

• în temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare monument 
istoric, modernizare stație de autobuz și amenajare miniparc”, și devizul general – anexa nr. 1 la prezentul 
proiect de hotărâre, cu următoarele caracteristici: 

A) Ordonator principal de credite: Primarul Comunei Braniștea; 
B) Beneficiar: UAT Comuna Braniștea; 
C) Valoarea totală a investiției 207274,85 lei (inclusiv TVA) din care C+M 147641,15 lei (inclusiv TVA); 
D) Eșalonarea investiției: Anul I –  207274,85 lei (inclusiv TVA) ; 
E) Durata de realizare a investiției: 3 luni – din momentul semnării contractului; 
F) Finanțarea investiției: se va realiza din bugetul local al Comunei Braniștea sau din alte surse legal 

constituite, conform programului de investiții, aprobat potrivit legii. 
 

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 28 februarie 2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

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