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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 31 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investiții 

”Modernizare infrastructură de transport în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, în cadrul 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 
Consiliul Local al Comunei Braniştea, județul Mehedinți 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 4870/25.10.2021 al Primarului Comunei Braniștea din care reiese 
necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare infrastructură de 
transport, în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, prin Programul Național de Investiții Anghel 
Saligny ; 

- prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4871/25.10.2021 ; 
- avizul comisiilor de specialitate ; 
- prevederile articolului 129, alin. 1, lit. b, 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, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se aproba devizul general și Anexa nr. 2.1. pentru realizarea investiției “Modernizare 

infrastructură de transport, în Comuna Braniștea, județul Mehedinți” in cadrul Programului National de 
Investiții “Anghel Saligny”, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

1. Valoarea totala a investiției (lei inclusiv TVA): 4.695.735,12 lei  
din care construcții – montaj: 4.182.522,91 lei  

2. Capacități fizice: lungimea totala drumuri proiectate este 3,240 km . 
3. Cost unitar pe 1 km drum conform D.A.L.I. si Anexa 2.1 (exclusiv TVA):  

 

Preturi fără TVA Cu standard de cost Fără standard de cost 
Valoare CAP. 4 2.504.120,44 941.688,52 
Valoare investiție 2.870.060,59 1.079.302,36 
Cost unitar aferent investiției  885.821,17 333.118,01 
Cost unitar aferent investiției (EURO) 178.953,77 67.296,57 
Data 14.10.2021  

Curs Euro 4,9500  

Valoare de referință standard de cost (locuitor)  3,24  



 

 
 
Art. 2 Se aproba Cererea de finanțare – anexa nr. 1, unde valoarea totala a investiției este 

4.695.735,12 lei, cu TVA, din care suma de 4.419.693,54 lei cu TVA de la Programului Național de 
Investiții "Anghel Saligny" si suma 276.041,57 lei cu TVA pentru cofinanțarea investiției din bugetul 
local al Comunei Braniștea, fiind necesara pentru realizarea investiției "Modernizare infrastructură de 
transport, în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”  

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniştea, Instituției 
Prefectului, județul Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei 
Braniștea, va fi afișată în avizierul primăriei precum și pe site-ul www.branistea.ro . 
 
 25.10.2021 
 
 
                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                             Secretar, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     

 

 
 


