
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANESTI 

 

HOTĂRÂRE 

 

referitor la aprobarea depunerii proiectului  

“Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de 

canalizare existente” 

în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 

C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 

- Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 

și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 

redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, 

precum și ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 

- art. 5, alin. (1), art. 14 alin. (1) – alin. (5), art. 20 alin. (1) lit. (j), art. 23, art. 44, art. 67 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice; 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf


- art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

67/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Analizând: 

- referatul înregistrat cu nr.   6680 din 28.10.2022 de aprobare a depunerii proiectului 

“Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 

de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea 

conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare 

existente; 

- raportul compartimentului juridic nr. 6681 din 28.10.2022 

-  raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

          În temeiul art. 139, alin. (3), lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,: 

 

HOTĂRÂSTE 

 

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare 

prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, 

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare existente de către comuna Branesti , județul Dâmbovița, în calitate de Partener. 

Art. 2 Se aprobă participarea în cadrul Programului de finanțare a 12 de gospodării din comuna  

Branesti, județul Dâmbovița în calitate de beneficiari eligibili conform prevederilor Ghidului 

specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu 

venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 

Art. 3 Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri 

mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente”, corespunzătoare celor 12 

de gospodării din comuna Branesti, județul Dâmbovița participante la Programul de 

finanțare în calitate de beneficiari finali, în cuantum de 22.800,00 euro, fără TVA (12 

gospodării x 1.900 euro/gospodărie), respectiv 112.164,60 lei, fără TVA (Cursul valutar 

utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021, 

conform prevederilor Ghidului specific). 

 

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel NEAMTU, Primar al comunei Branesti, să semneze 

toate actele necesare depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici 



la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în numele comunei Poiana, în 

calitate de Partener. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei 

Branesti, iar Secretarul General o va comunica către instituțiile și persoanele interesate. 

      

Nr 61 

Data_31.10.2022 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                    -secretar general comuna 

   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." 

 

 


