
 
 
 

Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.042 
                                                 din 13 februarie 2020 
 

 
privind: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice faza DALI 

(Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si 
refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, 
Brăila” 

 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 13 februarie 2020; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintele Consiliului Judetean Braila,  
rapoartele Directiei Strategii de Dezvoltare nr.2668/07.02.2020, Direcției Tehnice si 
Lucrări Publice nr.2619/07.02.2020, Directiei Administratie Publica – Contencios 
nr.2661/07.02.2020, precum si scrisoarea de solicitare de clarificari a Organismului 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional – Agentia de Dezvoltare Regionala 
Centru nr.4435/06.02.2020 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu 
nr.2557/06.02.2020; 
 Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, 
Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția 
mediului inconjurător, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3 - 
Sprijinirea  tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 
3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în 
sectorul locuintelor, Operatiunea B - Clădiri Publice, apel de proiecte dedicat sprijinirii 
obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020; 

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 242/27.09.2017 privind 
aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie „Expertiza tehnica+ Audit Energetic + DALI - Reabilitare si 
refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila” si 
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 20/28.02.2018 privind actualizarea devizului 
general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si 
refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila”; 

In conformitate cu prevederile art. 7 alin.4 si art. 15 alin.1 lit.d din HG nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri public, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de  

 



 
 
 
 
intervenții, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 44 alin. 1 din Legea  

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. “b” si “d”, alin.3 lit.”f” din Ordonanta 
de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. - Se aproba actualizarea documentatiei tehnico-economice faza DALI 
(Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare si refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, 
Brăila”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din DALI 
(Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii)  pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare si refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, 
Brăila”, conform anexei nr.2 a si 2b, parte integranta din prezenta hotarare. 

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 19 de voturi “pentru”.  A votat impotriva  domnul  consilier judetean Iordache 

Stefan Catalin. 

 

 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
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