
                                                                      ROMANIA
                                                               JUDETUL BRAILA
                                                        COMUNA BORDEI VERDE
                                                              CONSILIUL LOCAL
                                                                 
                                                              HOTARAREA NR. 24
                                                                    din 10.04.2018
                                                                   
Privind:aprobarea asocierii comunei Bordei Verde,prin Consiliul Local Bordei Verde,cu judetul   
Braila,prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de construire la 
obiectivul ,,Gradinita Bordei Verde – continuare lucrari’’;

        Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 10.04.2018;

       Avand in vedere:
- finantarea asocierilor dintre CJ Braila  cu UAT-urile din judetul Braila,in vederea 

realizarii unor obiective de interes public;
- expunerea de motive initiata de primarul comunei si raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul apartului de specialitate al primarului;
- raportul de avizare al proiectului,emis de Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Bordei Verde;
- prevederile art.35,alin.1 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu 

modificarile si completarile ulterioare,art.36,alin.6,lit.a,coroborat cu alin.7,lit.c,din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare ;

      In temeiul art.36,alin.2,lit.e,alin.6,lit.a,coroborat cu alin.7,lit.c din acelasi articol si art.45
din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                                                                      HOTARASTE

       Art.1.Se aproba asocierea comunei Bordei Verde,prin Consiliul Local al comunei Bordei 
Verde,cu judetul Braila,prin Consiliul Judetean Braila,in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor de construire la obiectivul ,,Gradinita Bordei Verde -continuare lucrari’’ 
       Art.2. Contributia Consiliului Local al comunei Bordei Verde,pentru cofinantarea si 
realizarea obiectului asocierii,in suma de 328.354 lei, va fi suportata din bugetul propriu al 
comunei Bordei Verde,pentru anul 2018,din cap.51.02., Subcapitolul 51020103 ,Titlul 
71,Articolul 7101,alineat 710101 ;
       Art.3. Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate,potrivit legii;
       Art.4. Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul Local al comunei Bordei Verde,potrivit anexei,parte integranta din 
prezenta hotarare;
       Art.5. Asocierea isi produce efecte dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante;
       Art.6. Se mandateaza domnul Rotaru Dumitru ,Primar al comunei Bordei Verde,in vederea 
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila;



       Art.7. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
       Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila,Institutiei Prefectului 
Judetul Braila,precum si celor interesati.

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA,
                  Bicoiu Dan                                                             SECRETAR COMUNA
                                                                                                         Viorel  Zodila


