
ACT ADlTlONAL 
nr. 212013 

la Acordul de asociere nr.2738114.12.2009 

pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei 
,.Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetre de 

arneliorare T 108 P439, P441 si T 109 P 48715, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila" 

Cu privire la: desernnarea dornnului Mija Florin , vicepresedinte al Consiliului Juderean 
Braila, in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de 
irnbunatatire a calitatii rnediului prin irnpadurirea terenurilor agricole degradate", program 
derulat de catre Ministerul Mediului si  finantat de catre Adrninistratia Fondului pentru Mediu. 

PARTILE 
1. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de Coordonator in cadrul ..Programului 
de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Adrninistratia Fondului pentru Mediu prin interrnediul 
Consiliului Judetean Braila 
si 

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Surdila Gaiseanca, prin reprezentantul legal Petre Cazacu, in 
calitate de Solicitant in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea 
terenurilor agricole degradate, conform Ghidului de finantare aprobat de 0rdinul.nr. 1090 din 13 
august 2009. 

Convin la incheierea urmatorului Act Aditional nr.212013, la Acordul de asociere nr.2738114.12.2009 

- AAA.1.3. se modifica s i  va avea urmatorul cuprins: 
.,Coordonatorul prin responsabilul coordonator de proiecte in persoana domnului Mija Florin va 
colabora cu reprezentantll solicitantului si ai Administratiei Fondului pentru Med~u pentru toate 
aspectele tehnico-economice si financiare implicate in desfasurarea proiectelor, pe intregul parcurs 
a1 derularii contractului pentru finantare." 

Art.2 - Celelalte prevederi ale Acordului de Asociere nr.2738/14.12.2009 raman neschimbate. 

Art.3. - Prezentul Act aditional a fost incheiat in 4 exemplare. 

CONSlLlUL JUDETEAN 

PRESEDINTE, 
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$u 
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PRIMAR, 

PETRE CAZACU 



ACT ADlTlONAL 
nr. 21 201 3 

la Acordul  de asociere nr.5817114.12.2009 

pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei 
,,Reconstruch'e ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrul de ameliorare T8 
P50/1, cornuna Baraganul, judetul Braila, sr~prafata -19,05 ha" 

Cu privire la: desernnarea dornnului Mija Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila, in 
calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de irnbunatatire a calitatii 
mediului prin irnpadurirea terenurilor agricole degradate", program derulat de catre Ministerul 
Mediului si finantat de catre Adrninistratia Fondului pentru Mediu. 

PARTILE 
1. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de Coordonator in cadrul .,Prograrnului de 
imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" derulat de catre Ministerul 
Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu prin intermediul Cons~liului Judetean 
Braila 
si 

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Baraganul, prin reprezentantul legal Bivolaru Victor, in calitate de 
Solicitant in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole 
degradate. conform Ghidului de finantare aprobat de Ordinul nr. 1090 din 13 august 2009. 

Convin la incheierea urmatorului Act Aditional nr.212013, la Acordul de asociere nr. 581 7/14.12.2009: 

Art. 7. - Art.#. 1.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
. . Coordonatorul prin responsabilul coordonator de proiecte in persoana domnului Mija Florin va colabora 
cu reprezentantii solicitantului si ai Adrninisfratiei Fondului pentru Mediu pentru toate aspectele tehnico- 
economice si financiare implicate in desfasurarea proiectelor, pe intregul parcurs a1 derularii contractului 
pentru finantare." 

Art.2. - Celelalte prevederi ale Acordului de Asociere nr.5817/14.12.2009 raman neschimbate. 

Art.3. - Prezentul Act aditional a fosf incheiat in 4 exemplare. I 
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ACT ADlTlONAL 
nr. 212013 

la Acordul de  asociere nr.5500 114.12.2009 

pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei 
,,Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare 
,,T52 P967" .,T52 P97011" ,,T62 P 102111" .,T63 P102711" ,,TI2 P51" ,.TI2 P53 ,,TI98 P2091" 
1 1 P49  comuna Maxineni, judetul Braila, suprafata - 87.09 ha" 

Cu privire la: desemnarea domnului Mija Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila, 
in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de imbunatatire a 
calitatii mediului prin irnpadurirea terenurilor agricole degradate", program derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

PARTILE 
1. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de Coordonator in cadrul .,Programului de 
imbunatatire a calitatii rnediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu prin intermediul Consiliului 
Judetean Braila 
si 

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Maxineni, prin reprezentantul legal Stroia Costel, in calitate de 
Solicitant in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor 
agricole degradate, conform Ghidului de finantare aprobat de Ordinul nr. 1090 din 13 august 2009. 

Convin la incheierea urmatorului Act Aditional nr.212013, la Acordul de asociere nr.5500 114.12.2009 

& - Art. 4.1.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Coordonatorul prin responsabilul coordonator de proiecte in persoana domnului Mija Florin va 
colabora cu reprezentantii solicitantului si ai Administratiei Fondului pentru Mediu pentru toate 
aspectele tehnico-economice si financiare implicate in desfasurarea proiectelor, pe intregul parcurs a1 
derularii contractului oentru finantare." 

Ar1.2. - Celelalte prevederi ale Acordului de Asociere nr.5500 /14.12.2009 raman neschimbate 

fi - Prezentul Act aditional a fosl incheiat in 4 exemplare. 

CONSILIUL JUDETEAN RAILA 

PRESEDINTE lu 
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PRIMAR, 
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ACT ADlTlONAL 
nr. 212013 

la Acordul de asociere nr.1 114.12.2009 

pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei 
,,Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare 
,,TI P I "  si ..T46 P29411" comuna Unirea, judetul Braila, suprafata - 66,23 ha" 

Cu privire la: desemnarea domnului Mija Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila, 
in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de imbunatatire a 
calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate", program derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

PARTILE 
1. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de Coordonator in cadrul .,Programului de 
imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate" derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu prin intermediul Consiliului 
Judetean Braila 
si 
2. Unitatea Administrativ Teritoriala Unirea prin reprezentantul legal, in calitate de Solicitant in cadrul 
Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, 
conform Ghidului de finantare aprobat de Ordinul nr. 1090 din 13 august 2009. 

Convin la incheierea urmatorului Act Aditional nr.212013, la Acordul de asociere nr. li14.12.2009: 

& - Art.4.1.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Coordonatorul prin responsabdul coordonator de proiecte in persoana domnului Mija Florin va 
colabora cu reprezentantii solicitantului si a i  Administratiei Fondului pentru Mediu pentru toate 
aspectele tehnico-economice si financiare implicate in desfasurarea proiectelor, pe intregul parcurs a1 
derularii contractului pentru finantare." 

- Celelalte prevederi ale Acordului de Asociere nr. 1 /74.12.2009 ranlan neschinlbate 

& - Prezentul Act aditional a fost incheiat in 4 exemplare. 
I 
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PRESEDINTE, 
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PRIMAR, 
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ACT ADlTlONAL 
nr. 212013 

la Acordul de  asociere nr.2135l10.12.2009 

pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei 
,,Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perirnetrul de arneliorare 
T99 P83611, comuna Zavoaia, judetul Braila, suprafata -25,60 ha" 

Cu privire la: desemnarea domnului Mija Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean 
Braila, in calitate de responsabil coordonator de proiecte in cadrul ,,Programului de 
imbunatatire a calitatii rnediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate", program 
derulat de catre Ministerul Mediului si finantat de catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

PARTILE 
1. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de Coordonator in cadrul ,,Programului 
de imbunatatire a calitatii rnediului prin irnpadurirea terenurilor agricole degradate" derulat de catre 
Ministerul Mediului si finantat de catre Adrninistratia Fondului pentru Mediu prin interrnediul 
Consiliului Judetean Braila 
si 

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Zavoaia, prin reprezentantul legal, in calitate de Solicitant in 
cadrul Prograrnului de irnbunatatire a calitatii rnediului prin irnpadurirea terenurilor agricole 
degradate, conform Ghidului de finantare aprobat de Ordinul nr. 1090 din 13 august 2009. 

Convin la incheierea urmatorului Act Aditional nr.212013, la Acordul de asociere nr. 
21 3511 0.1 2.2009. 

Art.l. - Art.4.1.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,Coordonatorul prin responsabilul coordonator de proiecte in persoana domnului Mija Florin va 
colabora cu reprezentantii solicitantului si a i  Administratiei Fondului pentru Mediu pentru toate 
aspectele tehnico-economice si financiare implicate in desfasurarea proiectelor. pe intregul parcurs 
a1 derularii contractului pentru finantare." 

& - Celelalte prevederi ale Acordului de Asociere nr.2135/10.12.20& raman neschimbate 

& - Prezentul Act aditional a fost incheiat in 4 exemplare. I 

CONSlLlUL JUDETEA 

PRESEDINTE, PRIMAR. 

GHEORGHE B U N E A ~ N C U  DRUGAU STANICA 


