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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 13 

privind aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1516/05.05.2021 prin care se propune 

achiziționarea serviciilor juridice de reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Braniștea; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1517/05.05.2021 ; 
- referatul Compartimentului SVSU nr. 1515/05.05.2021 prin care se solicită toaletarea unor arbori 

de domeniul public al Comunei Braniștea ; 
- prevederile art. 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi 

din intravilanul localităților ; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d și alin. 7, lit. i din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă toaletarea unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea după cum 
urmează: 

a) 2 tei de la Școala Gimnazială Braniștea ; 
b) 2 brazi – zona Biserica Goanța ; 
c) 5 plute – zona Stadion Braniștea. 

 

Art. 2 Suma necesară plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul general al 
Comunei Braniștea. 

 

Art. 3 Se împuternicește Primarul Comunei Braniștea să semneze în numele și pentru UAT 
Comuna Braniștea contractul de prestări servicii în vederea toaletării arborilor de la art. 1. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ la Tribunalul Mehedinți. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - județul 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. 
 
 05.05.2021 
 
 

                                            Inițiator,                                                        Avizat de legalitate 

                                            Primar,                                         Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
                                           I. Marin                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 

la  Proiectul de Hotărâre nr. 13 privind  
aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea 

 
 
 Având în vedere: 

- referatul Compartimentului SVSU prin care se solicită toaletarea a 2 tei din Curtea Școlii 
Gimnaziale Braniștea, 5 plute – din zona Stadion Braniștea și 2 brazi din Zona Biserica Goanța 
întrucât prezintă un pericol real în caz de vijelii și furtuni, care afectează siguranța traficului rutier 
și pietonal, precum și a imobilelor aflate în apropriere ; 

- prevederile art. 12 din Legea nr. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților care dispune ”(1) Întreținerea spațiilor verzi se asigură 
de către proprietarii și administratorii acestora. (2) Proprietarii și administratorii de spații verzi cu 
arbori și arbuști sunt obligați să realizeze măsurile de întreținere a acestora. (3) Proprietarii și 
administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care 
pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului 
de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.” 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, consideram necesar si oportun proiectul de 

hotărâre privind aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea, care a fost 
elaborat si atașat prezentului referat. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea si supunerea lui spre aprobare. 
 
 
 
 
 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 

la  Proiectul de Hotărâre nr. 13 privind  
aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al Comunei Braniștea 

 
 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 13 privind aprobarea toaletării unor arbori de pe domeniul public al 

Comunei Braniștea ; 
- referatul Compartimentului SVSU prin care se solicită toaletarea a 2 tei din Curtea Școlii 

Gimnaziale Braniștea, 5 plute – din zona Stadion Braniștea și 2 brazi din Zona Biserica Goanța 
întrucât prezintă un pericol real în caz de vijelii și furtuni, care afectează siguranța traficului rutier 
și pietonal, precum și a imobilelor aflate în apropriere ; 

- prevederile art. 12 din Legea nr. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d și alin. 7, lit. i din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

Astfel, urmare celor de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre respectă cadrul legal și se 
impune adoptarea acestuia de către Consiliul Local al Comunei Braniștea. 
 
 
 
 

Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
Blăgniceanu Ionuț 
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