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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ în vederea 
includerii la finanțare a obiectivului de investiție ”Sistem de distribuție a gazelor 

naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a 
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, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1669/19.04.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare si a devizului general estimative in vederea includerii la finanțare a obiectivului de 
investiție ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a 
racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna Braniștea, județul Mehedinți” 
prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1670/19.04.2022; 
- avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Braniștea; 

Ținând cont de prevederile: 
- art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021; 

- Ordinul nr. 1333/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny’’, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța 
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; 

- Ordinul nr. 1321/2021 al Ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-
c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții „Anghel Saligny’’; 

- art. 3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările si completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. d, art. 139 alin. 1 și alin. 3, lit. c și 

ale art. 196 alin. 1, lit. a, art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 



 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna 
Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT 
Comuna Obârșia de Câmp”. 

 

Art. 2. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului și se prevăd în bugetul 
local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul National de 
Investiții ,,Anghel Saligny”. 
 

Art. 3 Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții ” 
Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 
transport a gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT 
Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” in cadrul Programului Național de 
Investiții ,,Anghel Saligny’’ conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 4 (1) Se aprobă devizului general estimativ pentru Comuna Braniștea, județul Mehedinți 
pentru obiectivul de investiție ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum 
și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna Braniștea” in cadrul Programul 
National de Investiții ”Anghel Saligny” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției pentru UAT Comuna Braniștea, conform 
anexei nr. 2.1, după cum urmează: 

- valoarea totală a investiției de 23,595,354.12 lei cu TVA, respectiv 19,888,133.89 lei fără TVA; 
- din care C+M 21,332,080.79 lei cu TVA; 
- cheltuieli eligibile de la bugetul de stat: 22,922,242.94 lei cu TVA; 
- valoarea finanțată de UAT Comuna Braniștea de la bugetul local: 673,111.18 lei cu TVA. 

 

Art. 5 (1) Se aprobă devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Sistem de 
distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a 
gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna 
Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” in cadrul Programul National de Investiții 
”Anghel Saligny” conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, conform anexei nr. 3.1, 
după cum urmează: 

valoarea totală a investiției de 216,205,245.42 lei cu TVA, respectiv 182,224,334.04 lei fără TVA; 
- din care C+M 191,387,814.53 lei cu TVA, respectiv 160,830,096.25 lei C+M fără TVA. 

 

Art. 6 Primarul Comunei Braniștea, prin intermediul Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 7 Prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Braniștea și pe pagina de internet www.branistea.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului Comunei Braniștea și Compartimentului Financiar-Contabil. 
 

19.04.2022 
 
                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                       Secretar General, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre Nr. 14 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ în 

vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiție ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, 
inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT 
Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna 

Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 

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” . 

Devizul general al obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 
branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna 
Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT 
Comuna Obârșia de Câmp”, cu următoarele caracteristici: 
- Valoarea totală a investiției : 23.595.354,12 lei cu TVA, respectiv 19.888.133,89 lei fără TVA; 
- din care C+M 21.332.080,79 lei cu TVA; 
- Cheltuieli eligibile de la bugetul de stat: 22.922.242,94 lei cu TVA; 
- Valoarea finanțată de UAT Comuna Braniștea de la bugetul local: 673.111,18 lei cu TVA. 
 

 Conform cererii de finanțare valoarea totală a investiției va fi de 23.595.354,12 lei cu TVA din care 
suma de 22.922.242,94 lei cu TVA de la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și suma de 
673.111,18 lei cu TVA pentru cofinanțarea investiției din bugetul local al Comunei Braniștea.  
  

Având în vedere: 
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Art. 139, alin. 1 ”În exercitarea 

atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”, 
și art. 129, alin. 4, lit. d ”În exercitarea atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 

documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” . 
 

Față de considerentele menționate mai sus, SUPUN SPRE APROBARE Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a 
gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor 
naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, 
UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”. 
 

Primar, 
I. Marin 
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Nr. 1670 / 19.04.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre Nr.14 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiție ”Sistem de distribuție a 
gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a 
gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT 

Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp”  
în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

 
 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr.   1669 /19.04.2022 prin care se justifică 
valoarea obiectivului de investiții, indicatorii tehnico-economici, necesitatea și oportunitatea 
obiectivului de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, 
precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT 
Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT Comuna Dârvari, UAT 
Comuna Obârșia de Câmp”; 

- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
”Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura 
integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi 
interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se 
aprobă de către autoritățile deliberative.”;  

- prevederile art. 129, alin. 4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” ;  

- prevederile art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”;  

 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sistem de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale 
în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, UAT 
Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp”, au următoarele caracteristici: 
- Valoarea totală a investiției : 23.595.354,12 lei cu TVA, respectiv 19.888.133,89 lei fără TVA; 
- din care C+M 21.332.080,79 lei cu TVA; 
- Cheltuieli eligibile de la bugetul de stat: 22.922.242,94 lei cu TVA; 
- Valoarea finanțată de UAT Comuna Braniștea de la bugetul local: 673.111,18 lei cu TVA. 
 Conform cererii de finanțare valoarea totală a investiției va fi de 23.595.354,12 lei cu TVA din care 
suma de 22.922.242,94 lei cu TVA de la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și suma de 
673.111,18 lei cu TVA pentru cofinanțarea investiției din bugetul local al Comunei Braniștea.  



 
 În temeiul prevederilor art. 136, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintăm 
spre aprobare Proiectul de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ  în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiție ”Sistem de distribuție a 
gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport a gazelor 
naturale în UAT Comuna Oprișor, UAT Comuna Vânători, UAT Comuna Braniștea, UAT Comuna Cujmir, 
UAT Comuna Dârvari, UAT Comuna Obârșia de Câmp”  în cadrul Programului Național de Investiții 
”Anghel  Saligny”. 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil 
NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN 

 


