
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.130 
                                                       din 28 mai 2020 

 
privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.199/26. 

09.2019 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 :"Reabilitare si anvelopare 
pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, 
soseaua Buzaului, nr. 2". 

 
 

Avand in vedere  Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 9925/19.05.2020, raportul 
Directiei Strategii de Dezvoltare nr. 9926/19.05.2020 si raportul Directiei Administratie 
Publica, Contencios inregistrat sub nr. 9924/19.05.2020; 
 Vazand avizele 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, Comisiei de strategii, studii, 
prognoze economico-sociale; 

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; 

Vazand prevederilor Ordinului M.L.P.D.A. nr 1269 pentru aprobarea Ghidului 
Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu 
titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea 
B- Clădiri publice; 

In temeiul prevederilor art.44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 173, art. 182, alin. 1si art. 197 alin. 1 lit. ”a” din OUG 
57/2019, privind Codul Administrativ, 

 
      
     
 

H O T A R A S T E ; 
 

Art. I. Se modifica Art.1 al HCJ Braila nr. 199 din 26 septembrie 2019 in sensul 
actualizarii DALI ( Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si are urmatorul 
cuprins: 

“Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. (Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie) pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare si 
anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, 
soseaua Buzaului, nr. 2", conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari”. 

 



 
 
 
Art. II. Dupa art.2 se introduce un articol 2 nou, cu urmatorul cuprins: 
Art.2^1- Se aproba descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin 

proiect, conform Anexei nr.2a, parte integranta a prezentei hotarari. 
 
Art.III.  Celelalte Prevederi ale Hotararii nr. 199 din 26 septembrie 2019, adoptata 

de CJ Braila, raman neschimbate. 
 
Art.IV. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Directia Tehnica si Lucrari Publice si Directia Strategii de Dezvoltare. 
 
Art. V. 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 . 

 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 

 


