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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 

Privind actualizarea listei de investiții a Comunei Branistea pe anul 2021 
 

Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Branistea nr. 2146/17.06.2021 ; 
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 2147/17.06.2021 privind 

actualizarea listei de investiții; 
- art 1, 2, 4, 7 din Legea nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art.19 alin(2) si art.82 alin(1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021; 
- Prevederile art. 129 alin.1, alin.2 lit.(b), art4.lit.(a) raportat la art 154 alin (1-4), art.155 alin(1) 

lit.(c) și alin.4 lit(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Local Braniștrea nr.11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului 
propriu al Comunei Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2021. 

- În temeiul art 139 alin.(1) și (3) lit.(a), art.196 lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
Nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ARTICOLUL  1 . Se actualizeaza lista de investiții aferentă anului 2021, introducându-se un nou 
obiectiv de invesții: “Reabilitare monument istoric, modernizare stație autobuz și amenjare miniparc 
zona Centru sat Branistea”. 

 
ARTICOLUL  2. Se virează suma de 20 mii lei de la obiectivul de investiții “Amenajare Parc zona 

Cinteza” la obiectivul de investiții “Reabilitare monument istoric, modernizare stație autobuz și 
amenajare miniparc zona Centru sat Branistea” astfel: 

Cap 51 aln 71.01.01: ’’Amenajare parc zona CINTEZA’’                                                      - 20 mii lei 
Cap 51 aln 71.01.01: ’’Reabilitre monument istoric, modernizare statie autobuz si  

                                    amenjare miniparc zona Centru sat Branistea”                        +20 mii lei  
 

ARTICOLUL  3. 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. 

 
17.06.2021 

 
                                   Inițiator,                                                Avizat de legalitate 
                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionut 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 

Tel/Fax: 0252395190 
E-mail: secretar@clbranistea.ro 

www.clbranistea.ro 
                                                                                                                                Nr. 2146/ 17.06.2021  
 

 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre nr.  14/2021 

privind  actualizarea listei de investitii a Comunei Branistea pe anul  2021 
 
 

 În conformitate cu : 
- Legea  nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Legea Contabilitatii Nr.82/1991; 
- Legea 500/2002 privind finantele publice; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
- Legea admisitratiei publice locale Nr.215/2001 cu modificarile și completarile ulterioare; 
- Hotararea de consiliu local Nr 11 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Braniștea și a 

listei de investiții a Comunei Braniştea pe anul 2021. 
 
 
 

 
Se propune actualizarea listei de investitii pe anul 2021 după cum urmează: 
 
- Se virează suma de 20 mii lei de la obiectivul de investiții “Amenajare Parc zona Cinteza” la obiectivul de 

investiții “Reabilitare monument istoric, modernizare stație autobuz și amenjare miniparc zona Centru sat 
Branistea” astfel: 
 
Cap 51 aln 71.01.01: ’’Amenajare parc zona CINTEZA’’                                                                            - 20 mii lei  
Cap 51 aln 71.01.01: Reabilitre monument istoric, modernizare statie autobuz si  
                                    amenjare miniparc zona Centru sat Branistea”:                                                     +20 mii lei  

 
Potrivit art 45, alin 2 din Legea Nr 273/2006: „ Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea 

sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această 
destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate”. 

 
Menționez că realizarea acestor obiective de investiții este necesară pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor 

comunei Braniștea.  
 
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre în forma și conținutul prezentat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primar, 
I. Marin 



Nr.   2147  /  17. 06.2021 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind actualizarea listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 

2021 
 
 
 
Având în vedere prevederile:  
-art.1 alin.(2), art.14  alin(1-9), art.23 alin(1), art.48 alin. (1-2) din Legea nr 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-art.38 și art.62 din Legea nr 500/2002 privind finanțele publice; 
-HCL 11/2021 privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Braniștea și a listei de investiții a 
Comunei Braniştea pe anul 2021. 
 
 
Se propune actualizarea listei de investitii pe anul 2021 după cum urmează: 
Se virează suma de 20 mii lei de la obiectivul de investiții “Amenajare Parc zona Cinteza” la obiectivul 
de investiții “Reabilitare monument istoric, modernizare stație autobuz și amenjare miniparc zona 
Centru sat Branistea” astfel: 
 
Cap 51 aln 71.01.01: ’’Amenajare parc zona CINTEZA’’                                                               - 20 mii lei 
Cap 51 aln 71.01.01: Reabilitre monument istoric, modernizare statie autobuz si  

                                    amenjare miniparc zona Centru sat Branistea”:                    +20 mii lei 
 
 
Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, apreciem 
acest proiect ca legal și oportun, urmând ca plenul consiliului să se pronunțe prin vot. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil 
 

 


