ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL COMUNAL
ULMU
HOTARIREA Nr. 24 .
Din 10 iulie 2020
Privind: aprobarea asocierii Comunei Ulmu prin Consiliul Local
Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila pentru cofinantarea si
realizarea lucrarilor de investitii: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri
Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;
Consiliul Local al comunei Ulmu judeţul Brăila, intrunit in şedinţa
ordinara la data de 10 iulie 2020 ;
Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu,
Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.
51/27.02.2020, privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea
asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati
administrativ teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea
realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006,
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 129, alin 2, lit. (e), alin 6, lit. (a), alin 9, lit. (c) precum si ale art.
196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T A R A S T E:
Art. 1 - Se aproba asocierea comunei Ulmu prin Consiliul local al
comunei Ulmu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea
cofinantarii si realizarii lucrarilor: „Reabilitare si Modernizare Retea Drumuri
Locale in Localitatea Ulmu, Comuna Ulmu, Judetul Braila”;
Art. 2 - Contributia Consiliului Local al comunei Ulmu pentru
cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, in suma de 852.578,17 lei va fi
suportata din bugetul propriu al comunei Ulmu, pe anul 2020, din capitolul
8402, subcapitolul 70, titlul 71, articolul 7101, alineatul 710101, conform
clasificatiei indicatorilor privind bugetele locale.

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 Ulmu
potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 – Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de
Consiliul Judetean Braila si semnarea contractului de asociere de catre partile
contractante.
Art. 6 – Se mandateaza domnul Iconaru Marian in vederea semnarii
contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art. 7 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se
însărcineaza Primarul Comunei Ulmu, prin intermediul compartimentului
financiar contabil .
Art. 8 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul
institutiei, precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BEJGU DANIEL

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 10 iulie 2020, cu un numar
de____voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13
consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate
din numarul voturilor consilierilor in functie.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ULMU

Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr. 24 din 10 iulie 2020

UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA JUDETUL BRAILA
Consiliul Judetean Braila
Nr..................................................

COMUNA
Consiliul Local
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 0239619600; 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
COMUNA ___________, prin Consiliul Local __________, avand sediul in localitatea
___________, judetul Braila, Str., nr., 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr.____________, privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul
Judetean Braila, cu Comuna/orasul prin Consiliul local al comunei /orasului _________________,
din Judetul Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor_________________/ cofinantarea
valorii serviciului de elaborare a Sudiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului de
distributie gaze naturale in unitatea administrativ teritoriala _________________, si este o asociere
independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul Judetean Braila si
Consiliul Local _______________.
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. Obicetul contractului de asociere
3.1. Obiectul contractului de asociere este cofinantarea lucrarilor _________________ din
comuna /orasul__________ , judetul Braila, in valoare totala de ______ lei din care C+ M in valoare
de _____ lei, contributia judetului fiind de _____ lei, reprezentand ___% din valoarea C+M a
lucrarii, rezultata din documentatia tehnico economica aprobata/contractul de lucrari incheiat,
contributia comunei fiind de ___________ lei.
4.Durata contractului
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada ______________ - 18.12.2020.

5. Obligatiile partilor
5.1. Obligaţiile Judeţului Braila sunt următoarele:
a) Alocarea în bugetul judeţului pe anul 2020, in vederea cofinantarii a sumei de _________ lei, la
cap ,,Cheltuieli”, reprezentând contribuţia judeţului la realizarea lucrarilor pe anul 2020;
b) Efectuarea virarii sumelor pentru lucrările şi serviciilor prestate, ocazionate de realizarea
obiectului asocierii, în limita lucrarilor efectiv realizate;
c) La solicitarea Consiliilor Locale, Directia tehnica si lucrari publice va intocmi rapoarte de avizare
a lucrarilor executate si va participarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in comisiile
de receptive la terminarea lucrarilor.
5.2. Obligaţiile comunei _____________ 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 2020;
b) Eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire pentru investiţia ,,...........”;
c) Alocarea în bugetul comunei pe anul 2020, in vederea cofinantarii a sumei de _____ lei, la
cap ,,Cheltuieli” reprezentând contribuţia acestui asociat la realizarea lucrarilor pe anul 2020;
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 catre Consliului local prin comisii de
receptie la care vor participa si reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila;
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) Se oliga ca toate cheltuielile ce urmeaza a fi decontate de Consiliul Judetean Braila in
temeiul prezentului contract, sa nu mai fi fost sau sa nu urmeze a fi decontate din alte fonduri
publice sau private;
j) Termenul limita de depunere a documentelor de justificare in vederea decontarii sprijinului
financiar este 02 decembrie 2020.
5.2. Panourile de informare
a) Unitatea administrativ teritoriala ________________ , parte a prezentului contract de
asociere, beneficiara de finantare din partea judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila sunt
obligate sa monteze panouri care sa fie expuse pe toata durata de implementare a proiectului, intruun loc vizibil publicului, la locatia proiectului, dfaca acest lucru este posibil. Daca Proiectul se
implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel puitin un panou la cel putin una din locatii. Se
va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea.
b) Pentru proiectul de investitii, va fi instalat un panou cu dimensiunile: L 1,5 m x h 1 m.
Acest panou va fi instalat in maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.
c) Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. Conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui
sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare.
d) Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de l si inca cel putin 3
ani dupa incheierea acestuia.
e) Numarul panourilor instalate, difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:
- pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un
singur panou-locatie
- pentru infrastructura de tranport, se vor instala cate un panou, la fiecare inceput si
capat de drum, pe fiecare sens de mers. Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, se va

instala cate un panou la fiecare pod, decorat fata/verso. In cazul in care pe traseul proiectului exista
mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri;
- pentru serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea
sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrativ-teritoriala ____________ se va
instala un singur panou/locatie la sediul primariei.
f) Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoiarele informatii:
a. logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila si cuvintele „CONSILIUL JUDETEAN
BRAILA”, fara abrevieri;
b.
logo-ul/stema
Unitatii
adminstrativ-teritoriale
si
cuvintele
„COMUNE/ORASE/MUNICIPIUL __________”, fara abrevieri;
c. numele proiectului;
d. valoarea totala a proiectului;
e. valoarea contributiei unitatii administrativ-teritoriale;
f. valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g. termenul de finalizare.”
6.Rezilierea contractului
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii
notificarii prin care parti in culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale.
6.2. Notificarea prevazuta la art. 6.1 va fi comunicata in teremen de 15 zile calendaristice de
la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau a mai multor
obligatii contractuale.
6.3. In cazul in care unitatii administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul ______ i s-a
notificat rezilierea prezentului contract de asociere din vina sa, acesta este obligat ca, in 15 zile de la
data primirii notificarii sa restituie unitatii administrativ-teritoriale Judetul Braila sumele primite.
6.4. In ipoteza nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 5.2 sin 5.3, contractul se considera
reziliat de plin drept, fara a fi necesara miterea unei notificari si finantarea nu se mai acorda
6.5. Nerespectarea de catre Beneficiar a aobligatiilor asumate prin prezentul contract atrage
obligarea acestuia la restituirea partiala sau integrala a sumel9or primite, la care se adauga
dobanda legala, calculata la suma acordata.
7.Dispozitii tranzitorii si finale
7.1. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consilioul Judetean Braila are
dreptulsa modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau sa rezilieze prezentul contract daca
unitatea administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul ________ comunica date, informatii sau
inscrisuri false sau eronate, precum si in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obiligatiilor contractuale asumate.
7.2. Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are
dreptul de a recupera de la unitatea administrativ-teritoriala comuna/orasul/municipiul _________
fondurile folosite de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decat cele eligibile, la care se vor
adauga penalitati de intarziere de 0,1% pe zi aplicate la sumele respective pasna la data recuperarii
lor, penalitatile pot depasi ca valoare suma la care sunt calculate.
7.3. Unitatea admistrativ-teritoriala Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila are
dreptul sa nu acorde sprijinul financiar in conditiile in care unitatea administrativ-teritoriala
comuna/orasul/municipiul __________ nu face dovada indeplinirii obiectivelor asumate.
7.4.In situatia in care, ca urmare a controalelor exercitate de institutiile abilitate, se constata
nereguli in documentatia prezentata, in baza carora a fost alocata suma reprezentand cofinantarea
U.A.T. Ulmu judetul Braila, eventualele diferente vor fi restituite de beneficiar in termen de 30 de
zile de la data notificarii.
7.5. Retragerea finantarii se poate realiza in urmatoarele situatii:
a) cheltuirea sumelor de bani nu a indeplinit conditiile legale;
b) solicitantul a transmis informatii false sau nu a respectat prevederile prezentului
Regulament;
7.6. 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.
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