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                                                HOTARAREA Nr. 48 

                                                din data de 22.07.2022 

privind: aprobarea asocierii comunei Traian prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin 
Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții 
«Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, 

judetul Braila» 

    Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de mai sus 

,  

           Având în vedere:  

        Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unitățile administrativ 
teritoriale din județ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.62/31.03.2022, în 

vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2022;    

       Necesitatea accesării de îndată a fondurilor de la bugetul Consiliului Județean Brăila pentru 
cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții « Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si 

reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, judetul Braila», obiectiv cuprins la poziția nr.5  din 
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2022 privind aprobarea Bugetului local al 
comunei Traian pentru anul 2022;  

     ►Hotărârea Consiliului Local nr.47/22.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul nou de investiții «Modernizare dotare loc de joaca sat Traian si 

reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, judetul Braila » 

     In conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare conform cărora consiliile locale pot aproba asocieri 
pentru realizarea unor lucrări de interes local; 



         Avand in vedere referatul de aprobare al primarului inregistrat la nunarul 4066/06.07.2022 

si raportul de specialitate al serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Traian, judetul Braila inregistrat la numarul 4067/06.07.2022 

         Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.(2) lit.e) și alin.(6) lit.a) coroborat cu alin. 9 lit. c din 

O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

         In temeiul art. 196 alin (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

HOTARASTE: 

Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Comunei Traian prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin 
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor la obiectivul nou de investiții 
«Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, 

judetul Braila» . 

Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Comunei Traian pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectului asocierii este în sumă de 262.805,92 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, fiind 

suportată din bugetul local pe anul în curs din capitolul 70.02. subcapitolul 70.02.50, paragraph 

70.02.71.50,  Titlul 71, art. 71.01 alin. 71.01.01 - , conform clasificatiei indicatorilor privind 
bugetele locale, urmând ca diferența de 300.000  lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, să fie 
solicitată Consiliului Județean Brăila în cadrul asocierii.  

Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza 

documentatiei tehnico-economice, aprobate conform legii.  

Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere care urmează a fi încheiat între Consiliul 
Județean Brăila și Consiliul Local al Comunei Traian , potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.5.-Asocierea își produce efecte după aprobarea acesteia de către Consiliul Județean Brăila și 
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.  

Art.6.-Se mandatează domnul Nicusor ABASEACA, în calitate de Primar al comunei Traian, să 
semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila potrivit prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Traian , 

judetul Braila si serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului .  

Art.8 Prin grija secretarului general al comunei Traian , judetul Braila , prezenta hotarare va fi 

adusa la cunostinta celor interesati si transmisa spre publicare in Monitorul Oficial Local . 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             Contrasemnat , 

CONSILIER LOCAL, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 



Sorinel TANASE                                                                Daniela -Nicoletta GIUGIUC  

 


