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COD F/PO-APC-02/06                                  
                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR. 277 

                           din 16 noiembrie 2022 
 

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 2022 privind 

aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna 

Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea 

obiectivului de investitii „Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole 

carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Gradinarilor – 

Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului” 

 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 16 noiembrie 2022;  

 Avand în vedere Referatul de aprobare a preşedintelui Consiliului Judeţean Braila,  la 

proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 

2022 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna 

Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 

investitii „Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, 

tronsoane intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului” si Raportul 

de specialitate ale Directiei Administratie publica, contencios; 

Luand in considerare avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 

publice si relatii internationale, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 

lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

Ca urmare a adresei comunei Jirlau nr.6810/02.11.2022 inregistrata la Consiliul Judetean 

Braila sub nr.24575/02.11.2022;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.62/2022; 

Cu respectarea dispozitiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform cu prevederile art. 173 alin 1 lit.”e” si alin.7 lit.”c”, art. 191 alin.2 lit.”a”din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.I –  Titlul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 2022 privind  aprobarea 

asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local 

al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea 

santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile  



 

Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului”, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: ”Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 188/26 iulie 2022 privind aprobarea asocierii 

Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei 

Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii: „Reabilitarea santurilor pe str. 

Rm. Sarat prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile 

Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului”. 

 

  Art.II – Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 2022 privind aprobarea 

asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local 

al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea 

santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile 

Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului”, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins: 

 

 „ Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna 

Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 

investitii „Reabilitarea santurilor pe str. Rm. Sarat prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor 

de incadrare, tronsoane intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – 

Islazului” 

 

 Art.III. – Anexa 1 a   Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 2022 privind 

aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin 

Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 

„Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane 

intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului” se modifica si se 

inlocuieste cu Anexa, parte integranta din prezenta. 

 

Art.IV. – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/2022 privind  

aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin 

Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 

„Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane 

intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului”, raman neschimbate. 

 

Art.V. - Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Directiei Administratie 

Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
 

 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


