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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                    CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.37 
                                 Din 26 FEBRUARIE 2021 
 

privind: modificarea Hotararii nr.041 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean 

Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre 

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar 

direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform 

Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente  

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 februarie 2021; 
 
 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul inregistrat cu nr. 4059/24.02.2021 al Serviciului de Monitorizare al 

Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice; 
- Raportul inregistrat cu nr. 4028/24.02.2021 al Directiei Administratie Publica, 

Contencios; 
- Raportul inregistrat cu nr. 4050/24.02.2021 al Directiei Administrare Patrimoniu si 

Evidenta Bugetara; 
- Avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale din cadrul 
Consiliului Judetean Braila; 

- Adresa comuna - inregistrata la Asociatie sub nr.44/19.01.2021 si la Operator sub 
nr.S239/19.01.2021, prin care ni s-a solicitat sa cuprindem in Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli al UAT pe anul 2021 - contributia la cofinantarea Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020 - 
pentru anii 2020 si 2021; 

- Adresa Asociatiei nr.102 din 05.02.2021, prin care ni se comunica - cursul 1 Euro 
-constant- care - trebuie luat in calcul - la stabilirea in Lei - a contributiei - Unitatii noastre 
Administrativ Teritoriale - la cofinantarea Proiectului - Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, pentru 
perioada 2020 – 2023; 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub 
nr.S441/29.01.2021 - referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si 
aprobate de catre Asociatie si de catre organele deliberative ale membrilor Asociati - 
necesare respectarii conditionalitatilor impuse prin Contractul de Finantare 
nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, precum si 
la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 
existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 
din 10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 4 - 
i-a cerut sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari - de catre 
organele deliberative ale membrilor Asociati;  



- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre 
Consiliul Judetean - a unei Hotarari - pentru modificarea Hotararii nr.041 din 13 februarie 
2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata 
de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al 
investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele 
aferente; 

- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru 
modificarea Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind 
acordarea Avizului Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - 
economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada  2014 – 2020 – cu Anexele – parte integranta; 

- Hotararea nr.34 din 26.02.2021 a Consiliului Judetean Braila - pentru modificarea 
Hotararii nr.037 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa 
si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - 
economici ai Proiectului - pentru UAT Judetul Braila; 

- Hotararea nr.041 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind 
aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala 
Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 
conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente; 

In temeiul : 
- prevederilor Art.3 alin.(1) si ale Art.521 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederilor Art.10 si ale Art.37 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.241/2006 - 

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.17 alin.(2) litera b) - Strategia de Dezvoltare - punctul 2 - din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;  

- prevederilor Articolului 9 - Principii Generale - punctul 9.3 litera d) - din Capitolul 
II  - Finantarea Lucrarilor / Investitiilor - din Titlul II - Sistemul de Lucrari - din Dispozitii 
Speciale - Partea Comuna - a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor Art.182 alin.(1) si alin.(4), coroborate cu prevederile Art.139 alin.(3) 
litera d) si cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E: 

 
  Art.I. Hotararea nr.041 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind 

aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala 

Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 

conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - se modifica, dupa cum urmeaza : 

1. Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :  

Art.1 (1) Se aproba contributia Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila - in 

suma totala de 1.080.956 Euro fara TVA - la cofinantarea investitiilor din Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 

2014-2020, pentru care are calitatea de Beneficiar direct de investitii - conform Studiului 

de Fezabilitate – Cap.10 – Analiza Cost – Beneficiu – 10.2.7. Surse de finantare - revizia 



septembrie 2020, conform Centralizatorului privind contributia la cofinantarea datorata de 

UAT-urile Beneficiare ale Investitiilor incluse in acest Proiect – Anexa si parte integranta 

din prezenta hotarare. 

(2) Contributia la cofinantare - in suma totala de 1.080.956 Euro fara TVA - pentru 

investitiile prevazute la alin.(1) de mai sus, reprezinta procentual 2% din valoarea eligibila 

a investitiilor de 57.497.643 Euro fara TVA, din care se deduce contributia de 6% la 

cofinantare a Operatorului  SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA., dupa 

urmatorul calcul : 

57.497.643 Euro fara TVA x 6% = 3.449.859 Euro fara TVA 

57.497.643 Euro fara TVA – 3.449.859 Euro fara TVA = 54.047.785 Euro 

fara TVA 

54.047.785 Euro fara TVA x 2% = 1.080.956 Euro fara TVA  

2. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins :  

Art.2 (1) Contributia la cofinantare - in suma totala de 1.080.956 Euro fara TVA - se 

va plati in Lei - luand in calcul - cursul constant - 1 Euro = 4,8440 Lei. 

(2) Plata contributiei la cofinantare - in suma totala de 1.080.956 Euro fara TVA - 

se va face esalonat, astfel : 

a)   Anul 2020  -       1.006 Euro fara TVA 

b)   Anul 2021  -   243.075 Euro fara TVA 

c)   Anul 2022  -   429.033 Euro fara TVA 

d)   Anul 2023  -   407.842 Euro fara TVA 

(3) Contributia la cofinantare - in Lei - prevazuta in Art.1 alin.(1) de mai sus si 

stabilita conform prevederilor Art.1 alin.(2) de mai sus, va fi inclusa anual, in Bugetul de 

Venituri si Cheltuieli al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila, conform esalonarii 

prevazute in  alin.(2) de mai sus. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.041 din 13 februarie 2020 a Consiliului 

Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila 

in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - nu se 

modifica.  

Art.III 1. Prezenta Hotarare  va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in 

conditiile legii, prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios si dusa la indeplinire prin grija Presedintelui Consiliului 

Judetean Braila. 

2. Prin grija secretarului general al UAT Judetul Braila, se vor comunica Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale 

prezentei Hotarari cu Anexa – parte integranta. 

3. Prin grija Asociatiei, un exemplar original al acestei Hotarari cu Anexa – parte 

integranta, se va comunica Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea 

Braila SA, in interesul implementarii Proiectului. 

         
   Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Dobrota Marius 
Valentin. 

 
         PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 


