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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.8 
                                   din 28 IANUARIE 2021 
 

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 
contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii 
documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum 
judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530", in vederea depunerii proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate 
in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura 
rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de 
legatura si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potential turistic” 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 ianuarie 2021; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr. 1327/20.01.2021, al Directiei 
Administratie Publica, Contencios nr. 1321/20.01.2021, precum si adresa Agentiei pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Est nr. 60/DIP/15.01.2021, inregistrata la Consiliul Judetean 
Braila cu nr.1080/18.01.2021; 

  Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei 
de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 
inconjurator, agricultura, turism, transport, Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2020 
privind instituirea unor masuri, precum si acordarea unui sprijin financiar  pentru pregatirea 
portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare  pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finantarii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 
2014-2020 (POAT 2014-2020) si Programul Operational  Infrastructura Mare 2014-2020 
(POIM) si ale  art. 173 alin.(1), lit. “b” si “e”, alin.7 lit. “a” si “c” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

H O T A R A S T E: 
 

Art. I – Se modifica Art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 217/ 
31.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat  intre Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in conformitate cu 
modelul cadru impus prin Ghidul Solicitantului- Conditii Specifice de accesare a fondurilor 
din Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020 destinate pregatirii  proiectelor 
de infrastructura în domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera 



de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de 
agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic, dupa cum urmeaza: 

 ”Art. 1 - Se aproba Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala a 
Judetului Braila, incheiat pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 
Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante 
ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze 
turistice (tabere scolare)”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare.” 

Art. II- Art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 se 
completeaza dupa cum urmeaza: 

”(3) - Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile aferente Unitatii Administrativ 
Teritoriale a Judetului Braila, ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, se 
vor asigura din bugetul propriu al județului Braila.” 

Art. III – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
217/31.08.2020 raman nemodificate. 

Art. IV – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica – Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
 
Hotararea a fost adoptata  cu 27 voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Burtea Fanel si doamna 
consilier judetean Chivu Mirela. 
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