
 
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.209 
                                    din 29 septembrie 2021 

privind: aprobarea  depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin pentru pregatirea 

aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si 

dezvoltarea “Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie  2021; 

Avand in vedere:  
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila,  
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.19416/23.09.2021 al Serviciului de 

Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, al Directiei  Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 19422/23.09.2021 si al Directiei Administratie 
Publica Contencios nr. 19415/23.09.2021, 

- Avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale și Comisiei de 
organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 
înconjurător, agricultură, turism, transport; 
In baza Ghidului Solicitantului pentru POIM 2014-2020, Axa prioritara 3-Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, OS 3.1 Reducerea 
numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclarea 
deseurilor in Romania;  

Vazand adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 2386/09.07.2020, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr. 13772/13.07.2020  

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1) lit.b) și lit.d), alin. (3) lit.f) și alin. (5) lit.i), 
m) si p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) și art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se aproba depunerea spre finantare a proiectului “Sprijin pentru pregatirea 

aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea 

“Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila”, prin programul POIM 2014-

2020, Axa prioritara 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient 

al resurselor, OS 3.1 Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de 

pregatire pentru reciclarea deseurilor in Romania, conform  anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba contributia beneficiarului-UAT Judetul Braila in cuantum de 144.000 

lei (2%) pentru proiectul “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 

atribuire pentru completarea si dezvoltarea “Sistemului de management integrat al deseurilor 

in judetul Braila”. 



Art.3 - Consiliul Judetean Braila va asigura resurselor financiare necesare 

implementarii optime a proiectului in conditiile acordarii finantarii nerambursabile, pe durata 

derularii proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 

atribuire pentru completarea si dezvoltarea “Sistemului de management integrat al deseurilor 

in judetul Braila”, sumele necesare cofinantarii urmand a se cuprinde in bugetul Judetului 

Braila aferent perioadei de implementare a proiectului. 

Art.4 - Consiliul Judetean Braila se angajeaza sa asigure resursele financiare necesare 

finalizarii proiectului “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 

atribuire pentru completarea si dezvoltarea “Sistemului de management integrat al deseurilor 

in judetul Braila”, in cazul in care implementarea acestuia depaseste perioada de eligibilitate a 

POIM (31 decembrie 2023). 

Art.5 - Prezenta hotarare va fi comunicată Serviciului de Monitorizare a Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice, ADI ECO DUNĂREA Brăila și altor instituții interesate prin grija 

Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică, contencios. 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

 

       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                    DUMITREL PRICEPUTU 

                             

 


