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HOTARAREA Nr.28
DIN 27.06.2018

Privind: aprobarea asocierii Comunei Baraganul prin Consiliul Local Baraganul cu Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea iucrarilor de Jnfiintare teren de sport
multifunctional, in comuna Baraganul, Judetul Braila".

Consiliul Local al comunei Baraganu! mtrunit in sedinta,ordinara din data de 27.06.2018.

Avand in vedere:
- Expunerea de motive initiata de primarul localitatii, nr. 3805/ldin 18.06.2018;
- Raportul de speciaiitale al compartimentului urbanism, nr. 3805/2 din 18.06.2018;
Luand in considerare:
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiiior de specialitate ale Consiliului Local;
In conformitate cu:
-prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantetele publice locale, cu modificarile si
completarile uiterioare;
Tn temeiul: art. 36 alin. (2), lit. "e", alin. (6), lit. "a", caroborat cu alin. (7) lit."c" din acelasi articol si art.45 din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si campletarile uiterioare:

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba asocierea comunei Baraganul, prin Consiliul local a! comunei Baraganul cu Judetul Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cafinantarii si realizarii Iucrarilor la obiectivul
„ Tnfiintare teren de sport multifunctional Tn comuna Baraganul, Judetul Braila".
Art.2, Contributia Consiiiului Local al comunei Baraganulpentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii,
in suma de 194322,378 lei, va fi suportata din bugetul propriu al comunei Baraganul, din capitolul 51.
subcapitolul 01. paragraf 03. din titlul de cheltuieli 71.01.01. pe anul 2018.
Art.S.Costurile utile si necesare pentru realizarea Iucrarilor vor fi executate pe baza documentatiei tehnico-
economice aprobate, potrivit iegii.
Art.4.Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi Tncheiat intre Consiliul Judetean Braila si
Consiliul local al comunei Baraganul, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hatarare.
Art.5. Asocierea Tsi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila.si semnarea
contractului de asociere de catre partile contractante.
Art.6. Se mandateaza domnul Bivolaru Victor, Primar al comunei Baraganul Tn vederea semnarii contractului
de asociere cu Consiliui Judetean Braila.
Art.7. Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tnsarcineaza Compartimentul economic.
Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului Judetul Braila,

;resati.
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