
 
ROMÂNIA                                                                                                                        
JUDEŢUL BRĂILA                                                                                                          
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 4499  
Din 20 august 2019 

privind aprobarea asocierii Orașului FAUREI prin Consiliul Local FAUREI cu 
Județul Braila, prin Consiliul Județean Braila, pentru cofinanțarea si realizarea 
lucrarilor de SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, 
ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 Consiliul Local al orașului Faurei întrunit in ședință de extraordinară la data de 20 
auguet 2019; 
 Având în vedere: 

§ Expunerea de motive inițiată de primarul oraşului; 
§ Raportul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului; 

è Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, respectiv 
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii  
publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 129 alin.2 litera ”e” coroborat cu alin.9 litera”c” din acelasi articol, 

art.39 alin.3, lit. f și art. 196 alin 1 lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 

 
H O T A R A S T E: 

Art.1. Se aproba asocierea orașului Făurei prin Consiliul local al orașului Făurei 
cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Braila, in vederea cofinanțarii si realizării 
lucrărilor de SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ 
AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, 
ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA. 

 
Art.2. Contribuția Consiliului Local al orașului Faurei pentru cofinanțarea si 

realizarea obiectului asocierii în sumă de 539.798,70 lei va fi suportată din bugetul  
propriu al orașului Faurei, pe anul 2019, din capitolul 84.02. – Transporturi, 
subcapitolul 84.02.03- Transport rutier, paragraf 84.02.03.03 - Străzi. 

 
Art.3.Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe 

baza documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 



 
 
Art.4. Se aproba conținutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 

Consiliul Județean Braila si Consiliul local al orașului Faurei, potrivit anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 
Art.5. Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul 

Județean Braila si semnarea contractului de asociere de catre parțile contractante. 
 
Art.6. Se mandatează domnul Voinea Ionel, Primar al Orașului Faurei in vederea 

semnarii contractului de asociere cu Consiliul Județean Braila. 
 

 Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Biroul 
financiar-contabil, impozite și taxe. 
 
 Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Braila, Instituției 
Prefectului Județul Braila, precum si celor interesati. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                           Anexa la HCL  nr. 49/20.08.2019 
      UNITATEA ADMINISTRATIV                            ORASUL  FAUREI                                        
  TERITORIALA JUDETUL BRAILA                                                                              
        Consiliul Judetean Braila                               Consiliul Local  al ORASULUI FAUREI                                           
Nr..................................................                         Nr....................................... 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.____/________ 

1.Partile contractante. 
Intre 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA, prin Consiliul 
Judetean Braila, avand sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, 
telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. 
__________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, 
reprezentat prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedinte, si DAN DRAGUTA 
– director executiv al Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara din 
cadrul Consiliului Judetean Braila, 
si 
ORASUL  FAUREI, prin Consiliul Local FAUREI, avand sediul in localitatea 
FAUREI, judetul Braila, Str. Republicii, nr. 46, telefon, cod 
fiscal_____________, cont virament nr.____________________deschis la 
Trezoreria _______________________, reprezentat prin  
____________primar, imputernicit prin hotararea CL ______nr._______ 
a intervenit prezentul contract de asociere. 

2.Dispozitii generale 
2.1.Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art.173  

alin. (1) litera „e” si alin.(7) litera”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr.____________, privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu orasul prin Consiliul local al orasului Faurei, din Judetul 
Braila,  in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor SISTEMATIZARE 
VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE 
LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA si  
este o asociere independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza 
acordului intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Faurei. 
 
2.2.Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii: 
 a.independenta juridica a fiecarui asociat; 
 b.asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata 
reciproc; 
 c.prioritate in prestare de servicii, in vederea realizarii scopului asociatiei. 
 
 3. Obiectul contractului de asociere  

 3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor 
SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, 
BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL 
BRĂILA in valoare totala de ________ lei, contributia judetului fiind de 



 
_________lei, reprezentand _____% din C+M, contributia orașului fiind de 
___________ lei, pentru care a fost intocmita documentatia tehnico economica. 
 

4.Durata contractului 
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada  _______- 13.12.2019. 
   5. Obligatiile partilor 
   5.1.  Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele: 

a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2019, in vederea cofinantarii a sumei de 
_________ lei, la cap ,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la realizarea 
lucrarilor pe anul 2019; 
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrarile si serviciile prestate ocazionate de 
realizare obiectului asocierii in limita lucrarilor efectiv realizate;  
c) La solicitarea consiliului local, Direcția tehnică și lucrări publice va întocmi rapoarte 
de avizare a lucrărilor executate și va asigura participarea unui reprezentant al  
Consiliului Județean Brăila în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor. 

 5.2. Obligaţiile orasului Faurei  sunt următoarele: 
     a)    Lucrarile se executa numai pe baza de documentatie tehnico-economica, aprobata de 
consiliul local, potrivit legii, precum si a sumelor suportate din bugetele de venituri si cheltuieli 
aprobate pe anul 2019; 

b) Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ,, 
SISTEMATIZARE VERTICALĂ INCINTE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, 
BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI -ETAPA I, ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

c) Alocarea în bugetul orașului pe anul 2019, in vederea cofinantarii a sumei de _____ 
lei,  la cap ,,Cheltuieli” reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor 
pe anul 2019; 

d) Aprobarea,  in conditiile legii,  a documentaţiilor tehnico economice: studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic, pentru realizarea investiţiei; 

e) Efectuarea plăţii lucrărilor şi serviciilor prestate, ocazionate de realizarea obiectului 
asocierii în limita contribuţiei care îi revine la asociere; 

f) Urmărirea realizării investiţiei sub aspect tehnic şi economic, din momentul demarării 
lucrarilor şi până la receptionarea acestora; 

g) Receptionarea lucrarilor executate se va face de reprezentantii Consiliului Judetean 
Braila si ai Consiliului local prin comisii de receptii. 

h) In situatia in care nu se realizeaza in intregime lucrarile, sumele acordate si neutilizate 
din contributia acestuia, vor fi restituite proportional cu contributia Consiliului Judetean 
Braila, iar in situatia in care se realizeaza economii la lucrarile din investitia ce face 
obiectul asocierii sumele vor fi impartite intre parti, proportional cu cota din contributia 
fiecaruia. 

i) Termenul limită de depunere a dosarelor de justificare în vederea decontării sprijinului 
financiar este 03 decembrie 2019. 

5.3 Panouri de informare 
 a) Unitățile administrativ teritoriale- consiliile locale, parte a prezentului contract de 
asociere, beneficiare de finanțare din partea Consiliului Județean Brăila sunt obligate să 
monteze panouri care să fie expuse pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc 
vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul se 
implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una din 
locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament în ceea ce privește vizibilitatea. 



 
 b) Pentru obiectivul de investiții va fi instalat un panou de dimensiunile l-1,5 m x h-1m. 
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
 c) Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism) 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
 d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
 e) Număru panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 

  - pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere se va instala un 
singur panou/locație; 
- pentru infrastructura de transport, se vor instala câte un panou la fiecare început și 
capăt de drum, pe fiecare sens de mers. Dacă pe lungimea sectorului de drum există 
poduri, se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso.În cazul în care 
pe traseul proiectului exisă mai multe poduri, panourile respective se vor instala la 
minim 3 poduri. 

f) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 

 a. logo-ul/stema Consiului Județean Brăila și cuvintele:,,CONSILIUL 
JUDEȚEAN BRĂILA”,fără abrevieri. 

 b.  logo-ul/stema Unității administrativ-teritoriale și cuvintele:,,ORAȘUL 
FĂUREI”, fără abrevieri. 

 c. numele proiectului. 

 d. valoarea totală a proiectului. 

 e. valoarea contribuției unității administrativ-teritoriale. 

 f. valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila. 

 g. termenul de finalizare. 

  
6.Rezilierea contractului 

6.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una 
dintre parti, in mod culpabil, atrage rezilierea de plin drept a prezentului 
contract, fara interventia instantei de judecata si fara punere in intarziere, si da 
dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 6.2. Incetarea de plin drept a prezentului contract nu va avea nici un efect 
asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
6.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia 
unei instante judecatoresti, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante 
care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrara interesului public. 
 6.4. Rezilierea sau incetarea de plin drept a prevederilor prezentului contract 
se va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea 
urmeaza sa-si produca efectele. 



 
6.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod 
culpabil, a cauzat incetarea contractului. 
 
 7.Dispozitii tranzitorii si finale 
 
7.1.Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
parte si intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean 
Braila. 
 
 
JUDETUL BRAILA      ORASUL FAUREI 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA           CONSILIUL LOCAL FAUREI 
   PRESEDINTE                     PRIMAR, 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC    VOINEA IONEL 
DIRECTOR EXECUTIV D.A. P. E. B, 
      DAN DRAGUTA 
DIRECTOR EXECUTIV D.S.D. 
     LUMINITA STOICA 
DIRECTOR  EXECUTIV D.T.L.P.. 
SILVIU NISIPEANU 
DIRECTOR  EXECUTIV D.A.P.C. 
DUTU MIOARA 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


