
 

Dosar III-E-5                                  
                                                                    ROMANIA 
                                                           JUDETUL BRAILA 

                       CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                        HOTARAREA NR.129 
                                                           din 23 iulie 2019 
 
 

privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de 

Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii ,, Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post 

transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor 

existenti, a investitiilor viitoare si in curs de realizare ” - Spitalul Judetean de 

Urgenta Braila .   

 

   Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;  

   Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice,  inregistrat sub nr.14382/12.07.2019 si Raportul 

Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta  Braila, inregistrat sub nr. 

28716/11.07.2019; 

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; 

Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 

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

investitii finantate din fonduri publice.  

In temeiul prevederilor art. 196,alin. (1 ), lit. a, din OUG 57/2019, privind Codul 

Administrativ. 

 

                                                                   HOTARASTE: 

 

                    Art.1. - Se aproba documentatia tehnico-economica , faza D.A.L.I. (Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventie) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  

” Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post transformare pentru alimentarea cu energie 

electrica a tuturor consumatorilor existenti, a investitiilor viitoare si in curs de realizare’’ din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei 1. 

             

 



 

 

              Art. 2. - Se aproba  indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI  (Documentatie de 

Avizare Lucrari de Interventie) ai investitiei ,, Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post 

transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti, a 

investitiilor viitoare si in curs de realizare’’ -  Spitalul Judetean de Urgenta Braila , conform anexei 

nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

             Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila. 

             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 unanimitate de voturi. 
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