
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „ Refacere punte pietonala Halta 

Scarlenta comuna Branesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului  

CONSILIUL LOCAL BRANESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

Având în vedere: 

 

– Referatul de aprobare nr. 5675 din 15.09.2022; 

– Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism inregistrat sub nr. 5676 din 15.09.2022 

– H.C.L nr.65 din 05.11.2022 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de 

investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Refacere 

punte pietonala Halta Scarlenta comuna Branesti”  

-procesul-verbal de publicare a al anuntului conform Legii transparentei decizionale  inregistrat sub n. 

5011 din 18.08.2022 

Ținând cont de: 

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” – art. 2, 

art.4  alin. 1 lit.a), art. 6 alin. 1; 

– Ordin 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute 

la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”; 

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional 

de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021- art. 6 alin. 1 lit. b, anexa nr. 1 și anexa nr. 2.1. din 

Anexa la Ordin; 

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 02/2021 privind aprobarea  Statutului Unităţii Administratriv 

Teritoriale; 

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată; 

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale; 

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

-Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul –cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri  

publice; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

                

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 

alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), 

alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,cu modificari si completari; 

 

 HOTARASTE 

 



Art. 1. – Se aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții  ” 

Refacere punte pietonala Halta Scarlenta comuna Branesti”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației, întocmită  de SC MILO PROIECT CONSTRUCT SRL, înregistrată la U.A.T Comuna 

Branesti  cu nr. ___________ 

 

Art. 2. – Se  aproba indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Refacere punte 

pietonala Halta Scarlenta comuna Branesti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se  aprobar devizul general aferent obiectivului de investiții” Refacere punte pietonala Halta 

Scarlenta comuna Branesti”,, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se  aproba  finanțarea de la bugetul local al u.a.t. Comuna Branesti , a sumei de 130 097 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) 

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 ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Branesti ,iar cu 

ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei prin aparatul de specialitate . 

Nr. 48 

Data 21.09.2022 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA , 

      -Consilier local-                                                           -secretar general al comunei- 

      Diaconescu Mihail Adrian                                                     jr Florentina OPREA  

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 

....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) 

+5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 



1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în 

cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


