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                                                              ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.56 
                                     din 16 aprilie 2021 

 
 
privind: aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre Agentia 

pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea 
Administrativ Teritoriala Judetul Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, 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)”  

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 16 aprilie  
2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.7667/14.04.2021, raportul 
Directiei Administratie Publica, Contencios nr.7663/14.04.2021, raportul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub  
nr.7692/14.04.2021, precum si adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala  
Sud-Est nr.588/DIP/08.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu  
nr. 7383/09.04.2021. 
 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.1 – Se aproba Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 
217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, 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.2- Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judetean Braila, sa semneze Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat 
prevazut la art. 1. 

Art.3 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Strategii de Dezvoltare.  

Art.4 – 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 28 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Chivu Mirela 

si domnul consilier judetean Burtea Fanel. 

 

 

         PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


