
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL MĂRAȘU 

 

HOTĂRÂREA  NR. 27 

DIN 08.04.2022 

 

Privind : aprobarea asocierii Comunei Mărașu prin Consiliul Local Mărașu cu județul 

Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de ,, 

Construire centru activități cultural artistice,sat Țăcău, comuna Mărașu, județul 

Brăila,,   

Consiliul Local Mărașu întrunit în ședință  extraordinară la data de 08.04.2022. 

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de primarul localității și raportul de 

specialitate al secretarului general. 

Luând în considerare avizele favorabile  ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Mărașu.    

În conformitate cu prevederile art. 35,alin.(1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale,cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 129, alin.(2),lit.e), alin.6, lit. a) coroborat cu ali. 9, lit. c) din 
O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul Admunistrativ,cu modificările și completările ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. a), art. 197 alin.(4) din O.U.G nr. 57/2019 
privind  Codul Admunistrativ,cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1. – Se aprobă asocierea comunei Mărașu prin Consiliul Local Mărașu cu 

județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor      

,, Construire centru activități cultural artistice,sat Țăcău, comuna Mărașu, județul Brăila,, 

 

ART.2. – Contribuția Consiliului Local al comunei Mărașu pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectului asocierii,în sumă de 302.856,59 lei, va fi suportată  din bugetul propriu 

al comunei Mărașu, pe anul 2022, din capitolul 6702 subcapitolul 670203, titlul 71, articolul 

7101,alineatul 710101  conform clasificației indicatorilor privind bugetele locale. 

          ART.3. – Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe 

baza documentației tehnico-economice aprobate ,potrivit legii. 

 ART.4.- Se aprobă conținutul  contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între 

Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al comunei Mărașu, 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 domnul Colceag  Antonel, Primar al comunei Mărașu în 

vederea semnării contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila 

ART.7. – Cu aducere la  îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul financiar-contabil. 

ART.8.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila,Instituției 

Prefectului  Județul Brăila ,prcum și celor interesați. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința din data de 08.04.2022, cu un nr. de  __ 

voturi din numărul total de 11 consilieri în funcție. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

FĂTU  IULIAN                                                               SECRETAR   GENERAL 

                                                                                        MENGU NICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


