
 
 
Dosar III-E-5                                  
                                                         
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

               CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.63 
                                                 din 27 februarie 2020 
 
privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 018 

din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
"Reconversie functional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul 
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. 3682/20.02.2020 al Directiei Strategii de Dezvoltare; 
- Raportul inregistrat cu nr. 3680/20.02.2020 al Directiei Administratie Publica, 

Contencios; 
- Raportul managerului Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Braila nr. 

476/18.02.2020;   
- Adresa Bibliotecii Județene ,,Panait Istrati” Braila nr. 452/14.02.2020 

înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.3331/14.02.2020 
Vazand avizele Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport si 
Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al județului;  
          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. 44, alin. 1, din Legea Finanțelor Publice Locale 

nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

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 – Se modifica Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 018 
din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reconversie functional subsol din str. 
Belvedere nr. 5, Municipiul Braila”, conform Anexei parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

 



 
 
Art. II – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 018 din 

29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii, "Reconversie functional subsol din str. 

Belvedere nr. 5, Municipiul Braila” rămân neschimbate. 

 

Art. III – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati” Brăila. 

 

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 27 voturi “pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: 

Badiu Titi,Chiru Marian Laurentiu. 

       

 

  

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


