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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 28 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Braniștea nr. 11 din 20.04.2022  

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Braniștea a 
terenului în suprafață de 1500 m2 , situat în Satul Braniștea, CF 50820 

   

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți nr. 3279/20.09.2022; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3280/20.09.2022; 
- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, 

însușită prin HCL nr. 20/28.10.2004 și aprobată prin HG nr. 963/2002; 
- raportul comisiei de inventariere și avizul comisiilor din consiliul local; 
- HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, al municipiilor și județelor; 
- prevederile art. 286, art. 287, art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a și art. 607, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 11 din 20 aprilie 2022. 
 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, Instituției Prefectului – județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și 
Consiliului Județean Mehedinți și va fi afișată pe site-ul www.branistea.ro.  

20.09.2022 

 

                                                     Inițiator,                                                                       Avizat de legalitate,  
                                                      Primar,                                                                           Secretar General, 
                                                      I. Marin                                                                           Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Braniștea nr. 11 din 

20.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 
Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2 , situat în Satul Braniștea, CF 50820 

 
 

Având în vedere: 
- HCL nr. 11/20.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 

Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2, situat în satul Braniștea, CF 50820; 
- prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- observațiile telefonice primite din partea Compartimentului juridic din Instituția Prefectului – 

județul Mehedinți conform cărora nu s-au respectat prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019; 
 

Față de cele precizate mai sus, supun dezbaterii Consiliului Local al Comunei Braniștea proiectul 
de hotărâre nr. 28 privind revocarea HCL nr. 11/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al Comunei Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2, situat în satul Braniștea, CF 50820. 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Braniștea nr. 11 din 

20.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 
Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2 , situat în Satul Braniștea, CF 50820 

 
 
 
 

Având în vedere: 
- observațiile telefonice primite din partea Compartimentului juridic din Instituția Prefectului – 

județul Mehedinți conform cărora nu s-au respectat prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019, în 
sensul că imobilul respectiv trebuia înscris prin hotărâre de guvern mai întâi în Inventarul 
domeniului public și întrucât acest demers nu a fost dus la îndeplinire; 

- HCL nr. 11/20.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei 
Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2, situat în satul Braniștea, CF 50820; 

- prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Față de cele precizate mai sus, supun dezbaterii Consiliului Local al Comunei Braniștea proiectul 
de hotărâre nr. 28 privind revocarea HCL nr. 11/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al Comunei Braniștea a terenului în suprafață de 1500 m2, situat în satul Braniștea, CF 50820. 

 
 
 

 
 

Secretar General Comuna Braniștea 
Blăgniceanu Ionuț 

 


