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Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.34 
                                 Din 26 FEBRUARIE 2021 

 

privind: aprobarea modificarii Hotararii nr.037 din 13 februarie 2020 a Consiliului 

Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 

Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 

Proiectului – pentru UAT Judetul Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26  februarie 2021; 
      

  Avand in vedere:  

-  Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate inregistrat cu nr.4052/24.02.2021 al Serviciului de 

Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice; 
- Raport de specialitare inregistrat cu nr.4045/24.02.2021 al Directiei Tehnice si 

Lucrari Publice;                                                   
- Raport de specialitare inregistrat cu nr.4025/24.02.2021 al Directiei Administratie 

Publica, Contencios;                                                   
- Avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 

publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism si transport, Comisiei de buget-
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei de strategii, studii, 
prognoze economico-sociale din cadrul Consiliului Judetean Braila; 

- Adresa nr.92 din 29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub 
nr.S441/29.01.2021 - referitoare la documentele, care trebuie elaborate, avizate si 
aprobate de catre Asociatie si de catre organele deliberative ale membrilor Asociati - 
necesare respectarii conditionalitatilor impuse prin Contractul de Finantare 
nr.422/03.12.2020 Cod SMIS 2014+136502 al Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 – 2020, precum 
si la - pasii procedurali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor 
existente la aceasta data - in evidentele Asociatiei si ale Operatorului; 

- Adresa nr.S441 din 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie sub nr.92 

din 10.02.2021, prin care i-a comunicat documentele solicitate - mentionate la punctul 1 - si 

i-a cerut sa realizeze demersurile legale pentru adoptarea acestei Hotarari, de catre 

organele deliberative ale membrilor Asociati; 

- Adresa Operatorului nr.19707 din 09.10.2020 inregistrata la Asociatie sub nr.817 

din 12.10.2020 – prin care i-a comunicat - Avizul Favorabil nr.S4722/05.10.2020 - al 

Comisiei Tehnico-Economice pentru Studiul de fezabilitate si Indicatorii Tehnico-Economici, 

Lista de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si Lista de Investitii Prioritare 

pe sistemele de apa uzata - revizia septembrie 2020 - pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 

2020;  

- Adresa nr.150 din 17.02.2021 a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre 

Consiliul Judetean Braila, a unei - Hotarari - pentru: aprobarea modificarii Hotararii 
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nr.037 din  13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico 

- economici ai Proiectului - pentru UAT Judetul Braila;  

- Hotararea nr.5 din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru 

modificarea Hotararii nr.1 din 31.01.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei privind 

acordarea Avizului Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - 

economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata 

din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 – cu Anexele – parte integranta; 

- Hotararea nr.037 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a 

Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Judetul Braila; 

In temeiul prevederilor Art.12 alin.(1) litera c) din Legea nr.241/2006 – Legea 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, al art.17 alin.(2) lit.b) punctul 4 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila, al Articolului 16 alin.1) punctul 2 din Dispozitii Generale 
ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare si al prevederilor Art.182 alin.(1) si alin.(4) coroborate cu 
prevederile Art.139 alin.(3) litera d) si cu prevederile Art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G. 
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 

 

   Art.I. Hotararea nr.037 din 13 februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - 

economici ai Proiectului - pentru UAT Judetul Braila - se modifica, dupa cum urmeaza : 

Art.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

Art.1 (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - revizia 
septembrie 2020 - Anexa 1 - parte integranta din prezenta Hotarare - in format electronic 
(DVD). 

(2) Se aproba Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - pe Sistemul de 
Alimentare cu Apa - pentru UAT Judetul Braila - rezultati din Studiul de Fezabilitate - revizia 
septembrie 2020 - astfel : 

a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi constante - Anexa 2 - parte 
integranta din prezenta Hotarare; 

b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi curente - Anexa 3 - parte 
integranta din prezenta Hotarare. 

(3) Se aproba Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - pe Sistemul de 
Canalizare - pentru UAT Judetul Braila - rezultati din Studiul de Fezabilitate - revizia 
septembrie 2020 - astfel: 

a) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi constante - Anexa 4 - parte 
integranta din prezenta Hotarare; 

b) Indicatorii tehnico - economici ai Proiectului - in preturi curente - Anexa 5 - parte 
integranta din prezenta Hotarare. 
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Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.037 din 13 februarie 2020 a Consiliului 

Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 

2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Judetul Braila - nu 

se modifica-. 

Art.III. (1) Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in 

conditiile legii, prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios si dusa la indeplinire prin grija Presedintelui Consiliului 

Judetean Braila. 

(2) Prin grija secretarului general al UAT Judetul Braila, se vor comunica Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - in 2 (doua) exemplare originale - ale 

prezentei Hotarari cu Anexele 2, 3, 4 si 5 - parte integranta.  

(3) Prin grija Asociatiei, un exemplar original al documentelor prevazute la punctul 2 

de mai sus, va fi comunicat Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 

SA, in interesul implementarii Proiectului. 

 
             Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Dobrota 
Marius Valentin 

 
 
 

         PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


