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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 39 
privind aprobarea achiziției serviciilor de proiectare tehnică  

pentru obiectivul de investiții ”Grup sanitar Școala Gimnazială Braniștea” 
 

Consiliul Local Braniștea, având în vedere : 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea 5350/02.12.2021 ; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 5351/02.12.2021 ; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1188/2021 privind repartizarea unor sume din transferuri din 

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației pentru 
finanțarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 
de stat, coroborată cu HG 479/2020 și HG 992/2020; 

- adresa nr. 11906/1/16.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                                   

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă achiziția serviciilor de proiectare tehnică pentru obiectivul de investiții ”Grup 

sanitar la Școala Gimnazială Braniștea . 
 

Art. 2 Se aprobă valoarea estimată a costurilor cu serviciile de proiectare tehnică la 35000 lei, fără 
TVA . 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – județul Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea și va fi afișată în avizierul primăriei și pe site-ul www.branistea.ro. 
 
 

02.12.2021 
 

                                                   Inițiator,                                                                          Avizat de legalitate, 
                                                    Primar,                                                                 Secretar General UAT Braniștea, 
                                                   I. Marin                                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind achiziția serviciilor de proiectare tehnică pentru 

obiectivul de investiții  „Grup Sanitar Școala Gimnazială Braniștea” 
 
 

In conformitate cu: 
- Hotărârea Guvernului nr. 1188/2021 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul 

de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației pentru finanțarea în 
anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
coroborată cu HG 479/2020 și HG 992/2020; 

- Adresa Nr. 11906/1/16.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți; 
 

Ministerul Educației a alocat  fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor de 
conformare a grupurilor sanitare la 149 de unități de învățământ preuniversitar de stat printre care se află 
și Școala Gimnazială Braniștea. Conform Anexei 1 la HG 1188/2021, Școlii Gimnaziale Braniștea îi sunt 
alocate fonduri în valoare de 135.000 lei. 

 
Unitățile administrativ teritoriale au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, 

astfel încât să se poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ 
beneficiare.  La sfârșitul anului 2021, sumele rămase neutilizate se vor vira către Bugetul de Stat. 

 
Din aceste considerente se dorește demararea lucrărilor prin realizarea unui Proiect Tehnic pentru 

obiectivul de investiție „Grup Sanitar Școala Gimnazială Braniștea”.  
 

Considerăm că pentru realizarea Proiectului Tehnic ar fi necesar să se apeleze la un operator 
economic cu experiență în domeniul proiectării tehnice, valoarea estimată a costurilor cu serviciile de 
proiectare tehnică fiind de aproximativ  35.000 lei (fără TVA). 
 

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma în care a fost 
inițiat. 
 
 

Primar, 

I. Marin 

 

 



JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 
Tel/Fax: 0252395190 

E-mail: secretar@clbranistea.ro 
www.clbranistea.ro 

Nr.   5351 / 02.12.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de Hotărâre privind achiziția serviciilor de proiectare tehnică pentru 

obiectivul de investiții  „Grup Sanitar Școala Gimnazială Braniștea” 
 
 
  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr.  5350/02.12.2021 prin care se 
justifică necesitatea și oportunitatea  achiziției serviciilor de proiectare tehnică pentru 
obiectivul de investiții „Grup sanitar Şcoala Gimnazială Braniștea”; 

- Hotărârea Guvernului Nr. 1188/2021 privind repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației pentru 
finanțarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 
de stat , coroborată cu HG 479/2020 și HG 992/2020; 

- Adresa Nr. 11906/1/16.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți; 
 

Se alocă fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor de conformare a grupurilor 
sanitare la 149 de unități de învățământ preuniversitar de stat printre care se află și Școala Gimnazială 
Braniștea.  Conform Anexei 1 la HG 1188/2021, Școlii Gimnaziale Braniștea îi sunt alocate fonduri în 
valoare de 135.000 lei. 

Această sumă se transferă către bugetul local al unității administrativ teritoriale pe raza căreia se 
află unitatea de învățământ  prin intermediul Inspectoratelor Școlare județene. Unitățile administrativ 
teritoriale au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să se poată 
demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.  La sfârșitul 
anului 2021, sumele rămase neutilizate se vor vira către Bugetul de Stat.  

Din aceste considerente se dorește demararea lucrărilor prin realizarea unui Proiect Tehnic pentru 
obiectivul de investiții „Grup Sanitar Școala Gimnazială Braniștea”.  

Considerăm că pentru realizarea Proiectului Tehnic ar fi necesar să se apeleze la un operator 
economic cu experiență în domeniul, valoarea estimată a costurilor cu serviciile de proiectare tehnică 
fiind de aproximativ 35.000 lei (fără TVA). 
 

Luând în considerare cele expuse mai sus și 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 
 

NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN 
 
 


