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                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                    
                                                  HOTARAREA NR.65 
                                                 din 27 februarie 2020 
 
 

  privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F.  (Studiu de 

Fezabilitate) si indicatorilor tehnico-economic pentru obiectivul de 

investitie: ,,Construire Locuinta Maxim Protejata pentru persoane 

adulte cu dizabilitati,   str.Gh.M.Murgoci,  loc. Braila, jud. Braila - in 

cadrul Proiectului de Interes National  ,,Niciodata singuri’’ implementat 

de catre DGASPC Braila   

 

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

Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean 

Braila, rapoartele Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 

3792/20.02.2020; Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat sub nr. 

3790/20.02.2020; Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr. 3793/20.02.2020 si 

al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat sub nr. 

6647/18.02.2020; 

 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 si Comisiei 

sanatate si protectie sociala ; 

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 baza Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.194/2018 privind aprobarea 

implementarii proiectului ,,Niciodata singuri!’’ de catre Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de Interes Naţional în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în 

vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi 

pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate; 

In baza Convenţiei de finanţare nerambursabilă nr 11326/2018 incheiata intre 

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati si Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Braila ; 

 



In conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. “d” si alin. 5 lit. “b” 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. 1 – Se aproba documentatia tehnico-economica faza S.F. (Studiu de 

Fezabilitate) pentru obiectivul de investitie: ,,Construire Locuinta Maxim Protejata 

pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. Gh.M.Murgoci, loc. Braila, jud. Braila, 

conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de 

fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,Construire Locuinta Maxim Protejata 

pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. Gh.M.Murgoci, loc. Braila, jud. Braila, 

potrivit Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 3 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

Art. 4 – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta Hotarare va fi comunicata celor in drept si 

transmisa celor interesati. 

 
 Hotararea a fost adoptata  cu 22 voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Iordache 

Stefan Catalin. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Da Ros Mario Spiridon, Badiu Titi, Chiru Marian 

Laurentiu, Lungu Danut, Pascale Alfredo Vasile, Mitache Gicu. 
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