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                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.240 

                             din 28 octombrie 2021 
 

privind: aprobarea cererii de finantare si a notei conceptuale, pentru obiectivul de  
              investitie : ”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul Braila” 

  
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 octombrie 2021; 

Avand in vedere  Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.22033/27.10.2021, Raportul 
Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat sub nr.22030/27.10.2021; 
 Vazand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget-
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

In baza prevederilor OUG nr.95/2021, pentru aprobarea Programului National de 
investitii “Anghel Saligny” si a art.6, alin (1), din Ordinul nr.1333/2021 din 21 septembrie 2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii 
“Anghel Saligny”, Anexa nr.1 la Normele Metodologice; 

In baza prevederilor HG 907/2016, privind privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, Anexa nr.1; 

In temeiul prevederilor art. 173, art. 182, alin. 1si art. 196, alin. 1 lit.”a” din OUG 
57/2019, privind Codul Administrativ. 
      

H O T A R A S T E: 
 

 ART.1. Se aproba Cererea de Finantare pentru obiectivul de investitie ”Modernizare 
drum judetean DJ 212 B, judetul Braila”, potrivit Anexei nr.1, parte integranta a prezentei 
hotarari. 
 ART.2.  Se aproba Nota Conceptuala pentru obiectivul de investitie ”Modernizare 

drum judetean DJ 212 B, judetul Braila”, potrivit Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei 
hotarari. 

ART.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice. 

ART.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept si transmisa 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         


