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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 17 
privind aprobarea realizării proiectului  

”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea prin îmbunătățirea 
accesibilității exploatațiilor agricole” și  a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii 

și depunerii cererii de finanțare 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 2175/22.06.2021 prin care se propune 

aprobarea realizării proiectului ”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea 
prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole” și a cheltuielilor de consultanță în 
vederea scrierii depunerii cererii de finanțare a proiectului ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 2176/22.06.2021 ; 
- Sursa de finanțare: PNDR 2014 -2020 – Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul 

României prin FEADR – Apel de proiecte: Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice ; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului ”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei 
Braniștea prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole” și a cheltuielilor de consultanță în 
vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare a proiectului prin modernizarea drumului de exploatare 
cu nr. cadastral 50870 și nr. de carte funciară 50870. 

 

Art. 2 Se vor asigura toate resursele financiare necesare depunerii proiectului în condițiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale . 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ la Tribunalul Mehedinți. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – 
în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul www.branistea.ro. 
 

 22.06.2021 
 
 

                                            Inițiator,                                                        Avizat de legalitate 
                                            Primar,                                           Secretar General Comuna Braniștea, 
                                           I. Marin                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la  Proiectul de Hotărâre nr. 17 privind aprobarea realizării proiectului  

”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea prin îmbunătățirea 
accesibilității exploatațiilor agricole” și  a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii 

și depunerii cererii de finanțare 
 

Proiectul ”Creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei Braniștea prin îmbunătățirea 
accesibilității exploatațiilor agricole” și  a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii 
cererii de finanțare prin modernizarea drumului de exploatare cu nr. cadastral 50870 și nr. de carte 
funciară 50870 pentru care se dorește obținerea unei finanțări prin Programul FEADR – submăsura 4.3. – 
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – 
Infrastructură de acces agricol, urmărește realizarea obiectivelor acestei submăsuri și anume: 

- creșterea competitivității sectorului agricol prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor 
agricole; 

- modernizarea și adaptarea căilor de acces ; 
- asigurarea unei bune aprovizionări și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere . 

Dezvoltarea durabilă a Comunei Braniștea este indispensabil legată de dezvoltarea și asigurarea 
accesului locuitorilor comunei la serviciile de bază. Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală, 
pe viitor, zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată și 
furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii de bază necesare comunității . 

Necesitatea modernizării infrastructurii de acces agricolă de pe raza Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți în vederea creșterii vitezei de deplasare și parcurgerea de distanțe mai scurte între obiective 
și exploatații agricole; crearea de oportunități pentru agenții economici, exploatațiile agricole și 
populația deservită de investiție; scăderii riscului de accidente datorită evitării utilizării, pe anumite 
sectoare, a drumurilor județene sau chiar a celor de interes local (drumurile agricole reprezentând rute 
alternative) ; reducerii cheltuielilor de întreținere a drumurilor județene sau de interes local datorită 
devierii traficului agricol către aceste drumuri agricole . 

Un element perturbator important al infrastructurii din Comuna Braniștea este starea precară a 
infrastructurii rutiere agricole, a acelor drumuri agricole care asigură accesul populației și a agenților 
economici la exploatațiile agricole sau fermele de pe raza Comunei Braniștea . Starea precară a acestora 
îngreunează și de multe ori chiar blochează procesul de dezvoltare durabilă al comunei, limitând 
posibilitățile și potențialul socio-economic. Fapt din care se deduce cu ușurință necesitatea realizării 
acestei investiții, drumul de exploatare cu nr. cadastral 50870 fiind într-o stare de degradare foarte 
avansată.  

Modernizarea infrastructurii agricole va duce la îmbunătățirea gradului de siguranță și confort în 
circulație pentru participanții în trafic, prin preluarea traficului agricol de pe drumurile județene și 
comunale și va avea consecințe beneficie pentru locuitorii comunei . 



Oportunitatea se reflectă în primul rând prin eforturile administrației publice locale care se 
concentrează asupra creșterii activității economice în zonă, prin dezvoltarea infrastructurii și implicit prin 
dezvoltarea eficienței activității agricole . 

Oportunitatea investiției este generată de beneficiile posibile ale unei infrastructuri agricole 
modernizate: drumul agricol ce se dorește a fi modernizat poate ameliora calitatea mediului și 
diminuarea surselor de poluare. Prin lucrările de modernizare a drumului se poate asigura o dezvoltare a 
economiei comunei Braniștea, respectiv a satului aparținător, dezvoltare care poate fi determinată de 
facilitarea accesului la terenurile agricole și la agenții economici prin crearea unui mediu propice pentru 
atragerea de noi investitori locali sau străini . 

Realizarea proiectului este cu atât mai oportună, cu cât terenurile agricole din Comuna Braniștea 
sunt considerate terenuri agricole productive pentru o mare varietate de cereale și legume. 

 
Pentru toate motivele de mai sus, consider că adoptarea acestui proiect de hotărâre este oportun 

și necesar și implementarea acestuia va influența semnificativ dezvoltarea economică a Comunei 
Braniștea . 

 
 

Primar, 
I. Marin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 2176 / 22.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul de Hotărâre privind creșterea competitivității sectorului agricol al Comunei 
Braniștea prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole 

 
 Având în vedere  Ghidul solicitantului din  PNDR, sub-măsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta – Infrastructura de acces 
agricolă, coroborat cu  Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și expunerea de 
motive a Primarului Comunei Braniștea privind realizarea unu proiect pentru creșterea competitivității 
sectorului agricol al Comunei Braniștea prin modernizarea drumului de exploatație cu nr. cadastral 
50870 și nr. de carte funciară 50870 și ținând seama de oportunitatea realizării acestui proiect din 
fonduri nerambursabile în procent de 100 %,  susțin această propunere.  
Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către aparatul de specialitate din 
cadrul Primăriei Comunei Braniștea în vederea dezvoltării durabile a comunității locale. 
 
 Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de îmbunătățire a performanței 
economice a tuturor fermelor şi de facilitare a restructurării şi modernizării fermelor, în special în 
vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole. 
 
 Obiectivele  submăsurii 4.3 Componenta – Infrastructura de acces agricolă: 

• Creșterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor 
agricole; 

• Modernizarea şi adaptarea căilor de acces; 
 
 În cadrul acestui program derulat prin PNDR , finațarea nerambursabilă nu poate depăși 
1.000.000 Euro/proiect, aceasta acordându-se în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente proiectului. 
Sprijinul va fi acordat pentru : 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces 
din afara exploataţiilor agricole).   

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță,¬ 
proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.  

• Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului. 
 
 Prin realizarea acestui proiect de modernizare a drumului de exploatație cu nr.cadastral 50870 
și nr. de carte funciară 50870, se urmărește îmbunătățirea ciculației pe drumurile agricole din 
localitatea Braniștea, fiind asigurate astfel condițiile minimale de siguranță și confort. 
 
 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 


