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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.217 

                                    din 4 octombrie 2021 
 

privind: modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 193/28.10.2016 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de 
transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau” 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 4 octombrie 2021; 

Avand in vedere   Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.20201/04.10.2021, raportul 
Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat sub nr.20139/04.10.2021; 
 Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de 
buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 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” din cadrul Programului Operational 
Regional 2014-2020; 

 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 fiscale prin 
ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie 
publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-
2020; 

Potrivit prevederilor art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

H O T A R A S T E: 
 
 Art.I – Se modifica prevederile art.3 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 
193/28.10.2016 si va avea urmatorul cuprins:  
 „ Art.3  Se aproba valoarea totala a proiectului „Modernizarea infrastructurii de 
transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea 
directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, in suma de 99.500.941,78 lei (inclusiv TVA). 
 Art.II – Se modifica prevederile art.4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 
193/28.10.2016 si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.4 Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale 
Judetul Braila in valoare de 8.850.945,86 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului in valoare de 7.000.945,86 lei, cât si contribuţia de 2,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.850.000,00 lei, reprezentând cofinantarea 



proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – 
Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare in limita sumei 
necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, vor fi alocate din bugetul Unitatii Administrativ 
Teritoriale Judetul Braila.” 
 Art.III - Restul prevederilor cuprinse in Hotararea Consiliului Judetean nr. 
193/28.10.2016 raman neschimbate. 

Art.IV – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – 
Contencios.  
 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
         

 
 
 
 


