
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.118 
                                                      din 28 mai 2020 
 
privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 privind 

aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – 
Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – 
Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de 
interes public, pentru anul 2020. 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020; 
Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului 

Județean Brăila, raportul Direcției administrație publică, contencios, raportul Direcției 
administrare patrimoniu și evidență bugetară, raportul Direcției tehnice și lucrări publice 
și raportul Direcției Strategii de dezvoltare; 

Având în vedere adresa Primăriei Scorțaru Nou nr. 2395/13.05.2020 înregistrată 
la Consiliul Județean Brăila sub nr. 9457/13.05.2020 și adresa Direcției tehnice și lucrări 
publice nr. 9478/T428/14.05.2020; 

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică, relații publice și 
relații internaționale; 
 Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, modificată și completată; 
          In baza art. 173 alin. 1 lit.  „e”  si alin. 7 lit.  „c” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019; 
 Pe baza dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
     H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.I – Anexa Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila 
cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea 
realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020, se completează, după cum 
urmează: 

1. La art. 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1) cu următorul 
cuprins: 

“ (1^1) Dacă proiectul tehnic propus pentru cofinanțare conține, în cadrul devizului 
general, pe lângă C+M  și art. 4.3 -  utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu 
montaj, cota de cofinanțare suportată de Consiliul Județean Brăila pentru susținerea 
obiectivului de investiții va fi de 60% din C+M, respectiv 60% din valoarea utilajului 
tehnologic asimilat mijloacelor fixe, cu valoarea peste 2500 lei.”  

2. La art. 28,  după  litera „e)” se introduce o noua literă „e^1)” cu următorul cuprins: 
“e^1) verificarea tehnică de calitate a studiului de fezabilitate, potrivit cerințelor 

stabilite prin lege de către verificatori de proiecte/experți tehnici atestați în sectorul 



gazelor naturale de către A.N.R.E. – pentru Prioritatea 2. În acest sens beneficiarul 
(U.A.T.) va prezenta și contractul de servicii de verificare tehnică încheiat cu verificatori 
de proiecte/experți tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către A.N.R.E., alții 
decât specialiștii elaboratori ai studiilor de fezabilitate”. 

3. După litera “d)” a capitolului B din cadrul punctului 5.2 al contractului de asociere, 
anexa 6 la Regulament, se introduce un nouă literă “d^1)”, cu următorul cuprins: 

“d^1) să procedeze la verificarea tehnică de calitate a studiului de fezabilitate, potrivit 
cerințelor stabilite prin lege, prin achiziționarea unor servicii de verificare tehnică pe 
baza unui contract încheiat cu verificatori de proiecte/experți tehnici atestați în sectorul 
gazelor naturale de către A.N.R.E., alții decât specialiștii elaboratori ai studiilor de 
fezabilitate” . 
 Art.II – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – 
Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din 
Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020, 
rămân neschimbate. 
 Art.III - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 

 

 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


