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P R I M Ă R I A 
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____________________________________________________________ 
Nr. _______ din ___________________ 

                     CĂTRE, 
                                      CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA  

         Prin prezenta va solicitam asocierea, potrivit O.U.G  nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea cofinantarii de la 

bugetul Consiliului Judetean Braila cu suma de 309.849,76 lei, pentru realizarea 

obiectivului de investitii investiţii  ,, Construire centru activităţi cultural artistice,sat Ţăcău, 

comuna Măraşu, judeţul Brăila,,   

          Valoarea totala a obiectivului/obiectivelor de investitii este de 602.856,59 (lei cu 

TVA),din care  C+M  516.416,27(lei cu TVA) , la nivelul bugetului local al Comunei 

Marasu  fiind alocata suma de 302.856,59 lei cu TVA, pentru sustinerea cofinantarii.  

            Atasam alaturat, in vederea constituirii dosarului necesar pentru adoptarea Hotararii 

Consiliului Judetean Braila de asociere, in copie, urmatoarele: 

1. Hotararea Consiliului Local Marasu de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli, 

fişa obiectivului de investiţii programul anual de investiţii publice pentru anul 2022 şi 

estimările  pe anii 2023-2025, din care reiese suma de 302.856,59 lei cu TVA alocată la 

nivelil bugetului local al Comunei Marasu pentru sustinerea cofinantarii;  

2. Situaţia angajamentelor legale, cu toate semnăturile aferente,vizată de Trezorerie din 

care să reiasă clar valoarea totală a  fiecărui obiectiv de investiţii care este propus a face 

obiectul contractului/contractelor de asociere. 

3. Documentatia tehnică   privind investitia  şi Devizul General al lucrării cu toate 

semnăturile şi avizările aferente aprobate de Consiliul Local Măraşu  prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 45 /26.07.2021  de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii ,, Construire centru activităţi cultural artistice,sat Ţăcău, comuna 

Măraşu, judeţul Brăila,,  

4. Hotararea Consiliului Local  Marasu, nr. 27/08.04.2022 privind aprobarea asocierii 

Comunei Marasu  prin Consiliul Local Marasu  cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de,, Construire centru activităţi cultural 

artistice,sat Ţăcău, comuna Măraşu, judeţul Brăila,,  

5. Modelul de contract ,prevăzut în anexa 3, asumat prin semnătură şi ştampilă. 

6. Declaratie asumata de primarul Comunei Marasu  , dl . Colceag  Antonel  , din care 

reiese faptul ca obiectivul de investitie nominalizat nu face obiectul altor finantari 

guvernamentale sau europene. 

             Subsemnatul  Colceag  Antonel   , posesor a1 C.I., seria XR , nr. 559231 , eliberat 

de SPCLEP Brăila ,  la data de 14.04.2016, avand CNP 1550905090058 in calitate de 

primar al Comunei Marasu  , cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea 

penala, mentionez faptul ca imi asum in totalitate raspunderea juridica pentru datele si 

informatiile trimise Consiliului Judetean Braila.  

PRIMAR, 

COLCEAG  ANTONEL 
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