
 
 
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

               CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.64 
                                                 din 27 februarie 2020 
 
 
privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( Documentatia  

              de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici 

              pentru obiectivul de investitie: “Realizare legatura intre corpul A al SJU  

              Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila” 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27 februarie 
2020; 

Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare a  presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul inregistrat cu nr. 3571/19.02.2020 al Directiei Tehnice si Lucrari 

Publice 
 - Raportul inregistrat cu nr. 3806/21.02.2020 al Directiei Administratie Publica, 

Contencios; 
 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 HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice; 

In conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. “b” si “d”, alin.3 lit.”f” din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul prevederilor art.182 alin.1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de 
urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
 

 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 
Art. I – Art.2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 38/29 martie 2019 se 

modifica si va avea urmatorul continut: Se aproba valorile indicatorilor tehnico-

economici rezultate ca urmare a actualizarii devizului general din cadrul documentatiei  

proiect tehnic pentru obiectivul de investitii  “Realizare legatura intre corpul A al SJU 

Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila”, conform anexei la 

prezenta, parte integranta din aceasta hotarare”. 



 

 

Art. II – Celelalte Prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.38/29 

martie 2019 raman neschimbate. 

Art. III – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Directia Tehnica si Lucrari Publice. 

Art. IV – 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                
 


