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RAPORT PRIVIND GESTIUNEA DOMENIULUI PUBLIC 
ŞI PRIVAT AL COMUNEI BRANIŞTEA PE ANUL 2020 

 
          În conformitate cu prevederile art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare “Toate bunurile aparținând unităților administrativ – 

teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale și județene li se prezintă anual de către 

primar, respectiv de președintele consiliului județean, un raport asupra situației gestionării 

bunurilor.” 

          În condițiile în care evoluția conceptului de proprietate publică a fost desăvârșită în cadrul 

legal, instituit prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, s-a 

impus atestarea apartenenței bunurilor ce alcătuiesc domeniul public de interes județean. 

Atestarea s-a realizat prin H.G.R. nr.1357/2001.  

          Doamnelor şi domnilor consilieri, în continuare, vă voi prezenta acest raport: 

CAPITOLUL 1 – DOMENIUL PUBLIC 

          La Secţiunea 1.3. din inventar sunt cuprinse drumurile, trotuarele, podeţele şi podurile, la 

Secţiunea 1.6. din inventar sunt cuprinse clădirile aparţinând domeniului public, la Secţiunea 1.4. 

Stadionul echipei de fotbal, la Secţiunea 1.7. reţelele de distribuţie energie electrică. 

DRUMURI ŞI PODURI DE INTERES LOCAL 

          Obiectivul principal pe baza căruia am structurat Programul de lucrări pe diferite surse de 

finanțare, în anul 2020, a fost acela de menţinere a stării de viabilitate a drumurilor din 

administrare, precum şi întreţinerea podurilor şi podeţelor din localitate. Astfel, în anul 2020, am 

executat următoarele lucrări, care de fapt se regăsesc și în raportul cu privire la Starea economică, 

socială și de mediu, respectiv: 

- asfaltarea a 5.8 km de ulițe sătești prin Programul Național de Dezvoltare Rurală; 
- întrețineri curente drumuri de interes local cu ajutorul persoanelor încadrate la Legea 

416/2001 (social) – astuparea gropilor cu nisip şi apoi nivelarea lui cu utilajul aflat în dotarea 

Primăriei Comunei Braniştea; 

mailto:secretar@clbranistea.ro


2 
 

- întreţinere curentă pe timp de iarna, prin deszăpezirea drumurilor cu utilajul primăriei; 

- întreţinerea curentă pe timp de vară prin curăţirea şi desfundarea şanţurilor, cosirea 

vegetaţiei din zona drumurilor publice, desfundarea podeţelor, etc. 

CLĂDIRI 

          La următoarele imobile din proprietatea publică a Comunei Braniştea s-au realizat lucrări de 

reabilitare și întreținere:  

- s-a finalizat execuția lucrării ”Construire garaj utilaje ISU și împrejmuire”. 

ALIMENTĂRI CU APĂ, REŢELE DE DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ 

          Tot în cursul anului 2020 s-a continuat proiectul privind alimentarea cu apă a Comunei 

Braniştea, judeţul Mehedinți în cadrul Master Planului județean, Comuna Braniştea făcând parte 

din zona Obârşia – Cujmir – Braniştea, urmând ca în decursul acestui an să înceapă lucrările; 

     De asemenea, s-a definitivat iluminatul public pe satele Goanţa si Braniştea. 

CAPITOLUL 2 – DOMENIUL PRIVAT  

          Referitor la mijloace fixe, obiecte de inventar, alte valori ale administrației publice locale, 

precizăm:  

          În conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a Ordinului ministrului 
finanţelor nr. 1753-2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, şi efectuarea inventarierii 
patrimoniului, inventarierea s-a efectuat în perioada decembrie 2020 şi a avut ca scop stabilirea 
situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi cuprinzând toate elementele patrimoniale, precum şi 
bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, în vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie să 
asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului.  
          Constatările s-au înscris în listele de inventariere. Au fost inventariate gestiunile: mijloace 
fixe, obiecte de inventar, numerar şi alte valori în casierie, imprimate de stare civilă, materiale de 
întreţinere, electrice şi de curăţenie, consumabile, furnituri de birou, bonuri valorice pe carburanţi 
etc. 
 
          Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că administrarea domeniului public şi 
privat al Comunei Braniştea s-a efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
 

Primar 
I. Marin 

 

 

NOTĂ: Raportul a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Local Braniştea la data de 
31.03.2021, la punctul 5 pe ordinea de zi. 


