
Dosar III-E-5  
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                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 332     

                                   din 21 decembrie 2020 
           

privind: aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici      
              pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente    
             din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” 

 
           Consiliul Județean Brăila, intrunit in sedință ordinară la data de 21 decembrie 2020; 
 Avand in vedere referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.25414/15.12.2020, raportul 
Directiei  Tehnice si Lucrari Publice  inregistrat sub nr.25407/15.12.2020, raportul Directiei 
Administratie Publica, Contencios nr.25402/15.12.2020, precum si  adresa Agentiei pentru 
Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est – Organismul Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional Regiunea Sud-Est avand nr. 34922/DIPOR/08.12.2020, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 24938/09.12.2020; 
 Văzand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului inconjurător, agricultura, turism, transport, Comisiei de strategii, 
studii, prognoze economico-sociale si Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului 
public si privat al județului; 
 Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești 
de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020; 

Potrivit prevederilor art.10 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

Tinand cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Braila nr. 28/29.03.2019 privind 
aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a 
aplicarii prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitie: „Expertiza 
tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I. pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” si de Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
29/29.03.2019 privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
183/26.09.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila”; 

In conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1), lit. “b” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
si ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările 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, 

 



HOTĂRĂSTE: 
 

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărare.  

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investiție 
„Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila”, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărare. 

Art.3 Valoarea totala a proiectului „Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 29/29.03.2019, in suma de 6.002.157,58 lei (inclusiv TVA), ramane neschimbata. 

Art.4  De la data prezentei hotărari orice prevedere contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează Direcția 
Tehnică si Lucrări Publice si  Direcția Strategii de Dezvoltare. 
 Art.6 Prezenta hotărare va fi adusă la cunostința celor interesați prin grija 
Compartimentului Cancelarie si Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 
Contencios.  
 

 
 Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      
 


