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HOTĂRÂREA Nr. 61 
DIN 12.07.2021

privind: aprobarea asocierii Comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu
județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea și realizarea  
lucrărilor de “Reabilitare Școală Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna 
Unirea, județul Brăila” 
Consiliul  Local Unirea întrunit în sedința extraordinară de lucru din data de 12.07.2021.

Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de primarul localităţii  
- HCJ nr. 104/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea 

asocierilor Județului Brăila- Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-
teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de 
interes public, pentru anul 2021;

Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
 Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera „e”, alin. (6) lit. „a”, coroborat cu 

alin. (9) litera „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera „a”, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare:

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă asocierea comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu
județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea  cofinanțării și realizării  
lucrărilor de “Reabilitare Școală Gimnazială Unirea, structura Unirea, comuna 
Unirea, județul Brăila”. 

Art.2. Contribuția Consiliului Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectului asocierii, în sumă de 249.364,44  lei va fi suportată din bugetul  
propriu al comunei Unirea pe anul 2021, din capitolul 65.02 subcapitolul 65.02.03,
paragraf 65.02.03.01, titlul 71, art. 71.01, alin. 71.01.01, conform clasificației 
indicatorilor privind bugetele locale.

Art.3. Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe 
baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 

Art.4. Se aprobă conţinutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între 
Consiliul Judeţean Brăila și Consiliul local al comunei Unirea, potrivit anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul 
Județean  Brăila  și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante. 

Art.6. Se mandatează doamna Puia Teodora, Primar al comunei Unirea în 
vederea semnării contractului de asociere cu Consiliul Județean Braila. 
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Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul economic.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției 
Prefectului Județul Brăila, precum și celor interesați. 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ           
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
SOARE TUDOREL BADIU RODICA ALINA


