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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv 
a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT 
- Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, 

UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp” 
 

              Consiliul Local al Comunei Braniștea, având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1307/25.03.2022 al Primarului Comunei Braniștea prin care se 

propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 
branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT - 
Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, 
UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp”; 

- Raportul de specialitate nr. 1308/25.03.2022;   
- prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 

Saligny" raportat la prevederile art. 1, alin.(3) din Ord. nr. 167/2022 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 
pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021; 
În temeiul dispozițiilor art. 89 – alin. 8, ale art. 129, alin. 2, lit. e coroborat cu alin. 9, lit. c, ale 

art. 139 alin. 3, lit. f și ale art. 196 – alin. 1 – lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1  Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem 
de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 
transport al gazelor naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna 
Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp”, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
Art. 2 Se împuternicește domnul MARIN ION – Primarul Comunei Braniștea, să semneze, în 

numele și pe seama Comunei Braniștea, Acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp precum și toate documentele necesare 
în cadrul parteneriatului. 

 

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Comunei Braniștea, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, Instituției Prefectului Județului Mehedinți precum și părților interesate. 

 

     25.03.2022 
 
                            Inițiator,                                                                         Avizat de legalitate, 
                             Primar,                                                                            Secretar General  
                            I. Marin                                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv 
a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT 
- Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, 

UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp” 
 

Pentru a veni în sprijinul dar și pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale populației și a 
agenților economici de raza Comunei Braniștea, având în vedere situația actuală referitoare la sursele 
de încălzire și asigurare a apei calde menajere, apreciem ca fiind necesară, utilă și posibilă demararea 
procedurilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, 
inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT - 
Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT - 
Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp”, care va fi depus în cadrul Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” . 

Avantajele avute în vedere pentru implementarea acestei investiții sunt, printre altele, 
creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite 
pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei faţă de condițiile de locuire existente precum și 
reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibililor solizi, având astfel un 
rol important în protejarea mediului. 

De asemenea, din punct de vedere economic, obiectivul este necesar a fi realizat deoarece 
contribuie la dezvoltarea economică locală precum și la dezvoltarea infrastructurii de utilități publice. 

Așadar, pentru ridicarea standardului de viață al locuitorilor județului, în vederea protecției 
mediului înconjurător, prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, 
este necesară și oportună alimentarea cu gaze naturale la nivel local. 

Menționăm că încheierea unui Acord de parteneriat, pentru implementarea unitară a unui 
asemenea proiect, este necesar având în vedere prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny" raportat la prevederile art. 1, alin.(3) din Ord. nr. 
167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 și anume, ”unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a 
încheia acorduri de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora să se oblige ca în termen de un an 



de la data semnării acordurilor să înființeze asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea 
solicitării includerii în Program a obiectivelor de investiții”.  

Față de cele prezentate, vă solicit aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum 
şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - Comuna 
Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna 
Obârșia de Câmp”. 
 
 
 
   

Inițiator, 
Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Oprișor, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Braniștea, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv 
a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale în UAT 
- Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, 

UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp” 
 

Pentru a veni în sprijinul dar și pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale populației și a 
agenților economici de pe teritoriul Comunei Braniștea, având în vedere situația actuală referitoare la 
sursele de încălzire și asigurare a apei calde menajere, apreciem ca fiind necesară, utilă și posibilă 
demararea procedurilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor 
naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna Braniștea, UAT - Comuna 
Cujmir, UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp”, care va fi depus în cadrul 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” . 

Avantajele avute în vedere pentru implementarea acestei investiții sunt, printre altele, 
creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite 
pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei faţă de condițiile de locuire existente precum și 
reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibililor solizi, având, astfel, un 
rol important în protejarea mediului. 

De asemenea, din punct de vedere economic, obiectivul este necesar a fi realizat deoarece 
contribuie la dezvoltarea economică locală precum și la dezvoltarea infrastructurii de utilități publice. 

Așadar, pentru ridicarea standardului de viață al locuitorilor județului, în vederea protecției 
mediului înconjurător, prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, 
este necesară și oportună alimentarea cu gaze naturale la nivel local. 

Menționăm că încheierea unui Acord de parteneriat, pentru implementarea unitară a unui 
asemenea proiect, este necesar având în vedere prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny" raportat la prevederile art. 1, alin.(3) din Ord. nr. 
167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021 și anume, ”unităţile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a 
încheia acorduri de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora să se oblige ca în termen de un an 
de la data semnării acordurilor să înființeze asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea 
solicitării includerii în Program a obiectivelor de investiții”.  



 
 

Având în vedere cele prezentate anterior, supunem spre dezbatere și aprobare, în cadrul 
plenului consiliului județean, Acordul de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Mehedinți și Unitatea Administrativ Teritorială  Comuna Oprișor, Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Vânători, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Cujmir, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dârvari, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Obârșia de Câmp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem 
de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 
transport al gazelor naturale în UAT - Comuna Oprișor, UAT - Comuna Vânători, UAT - Comuna 
Braniștea, UAT - Comuna Cujmir, UAT - Comuna Dârvari, UAT - Comuna Obârșia de Câmp”. 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil 
Neagoe Cătălin-Cristian 


