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privind: aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, ca 

urmare a aplicarii prevederilor OG nr.15/2021 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, 

asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau” 

 
          Consiliul Județean Brăila, intrunit in sedință extraordinară la data de 4 octombrie 2021; 
 Avand in vedere Referatul de Aprobare al  Presedintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul comun al Direcției Strategii de Dezvoltare si al Direcției Tehnice si Lucrări Publice 
inregistrat sub nr. 20202/04.10.2021 , Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios, 
inregistrat sub nr.20137/04.10.2021; 
 Văzand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului inconjurător, agricultura, turism, transport, Comisiei de strategii, 
studii prognoze economico-sociale, Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului 
public si privat al județului; Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si relatii internationale; 
 Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 6 - 
Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională, Prioritatea de Investitii 6.1 
Stimularea mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

Potrivit prevederilor art.10, alin.4 lit. c) si alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

Pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.15/30 august 2021 privind 
reglementarea unor  masuri fiscal-bugetare; 

Pe baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de 
achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 
2014-2020; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean nr. 192/28.10.2016 privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice faza DALI si indicatorilor tehnico-economici, de Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 94/24.04.2017 privind aprobarea devizului general actualizat ca 
urmare a modificarii cotei de TVA, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
si a noilor indicatori tehnico-economici privind cheltuielile de capital necesare pentru obiectivul 
de investiție „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – 
Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, de Hotararea 
Consiliului Judetean nr.42/10.04.2019  privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 din OUG nr.114/2018, 
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;  

Potrivit prevederilor art.44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 



Conform prevederilor art. 173 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 182, alin.1 si art. 196, alin.1 lit. ”a” din OUG 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

Art.1   - Se aprobă devizul general actualizat, ca urmare a aplicarii prevederilor  
O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri-fiscal bugetare si a Ordinului MDLPA 
nr.1336/21.09.2021, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de transport 
judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul 
TEN-T Braila-Buzau”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărare. 

Art.2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai investitiei „Modernizarea 
infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, conform anexei nr.2, parte integranta 
din prezenta hotărare. 

Art.3 - De la data prezentei hotărari orice prevedere contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează Direcția Tehnică 
si Lucrări Publice si  Direcția Strategii de Dezvoltare. 
 Art.5 - Prezenta hotărare va fi adusă la cunostința celor interesați prin grija 
Compartimentului Cancelarie si Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                  DUMITREL PRICEPUTU 
         

 


