
 

Dosar III-E-5                                  
                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                   HOTARAREA NR.173  
                                                     din 30 august 2019 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna 

Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “Extindere sala polivalenta si amenajare 

teren, comuna Gemenele, judetul Braila” 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie 
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice 
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare; 

Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei 
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Ca urmare a adresei comunei Gemenele nr. 2.242/02.08.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.16.553/08.08.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de 
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ: 

 
H O T A R A S T E: 

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

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

obiectivului de investitii “Extindere sala polivalenta si amenajare teren, comuna 

Gemenele, judetul Braila”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 

obiectului asocierii, in suma de 278.432,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea 

C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 

subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 

potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 185.622,00 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia comunei Gemenele, prin Consiliul local al comunei Gemenele, pentru cofinantarea 
si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gemenele, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Gemenele, prin Consiliul Local al 
comunei Gemenele, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 



 
 
 
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Gemenele, prin 
Consiliul Local al comunei Gemenele. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu. 

         

     
 
  
         PRESEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZA 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU                

 
 


