
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.018 
                                                 din 29 ianuarie 2020 
 
 
privind: aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții, ,,Reconversie funcțional subsol din Str. 
Belvedere nr. 5, Municipiul Braila” 

            
 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2020;  
           Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean 
Brăila, Raportul managerului Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” nr. 200 din 20.01.2020, 
adresa Bibliotecii Județene ,,Panait Istrati” Brăila nr. 171/20.01.2020       înregistrata la 
Consiliul Județean Brăila sub nr.1148/21.01.2020, Raportul Direcției Strategii de 
Dezvoltare nr. 1311/22.01.2020; 

Văzând avizele Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport, Comisiei 
de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 209 din 30 august 2017 de 
aprobare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție) – revizia 1 și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții ,,Reconversie funcțional subsol din Str. Belvedere nr.5, Municipiul Braila”; 

În baza prevederilor legale: Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea 
salariului de  bază minim brut pe  țară garantat în  plată, art. 71 din Ordonanța de Urgenta 
nr.114/2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene, Instrucțiunea  nr. 1/2019 din 17 aprilie 2019 privind ajustarea prețului 
contractului de achiziție publică/sectorială emisă de Ministerul Finanțelor Publice; 

În baza prevederilor art.10 alin.6 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1, din Legea Finanțelor Publice Locale 
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.1 lit. „c, art. 182, art. 196 alin. 1 lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

H O T A R Ă Ș T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

,,Reconversie funcțional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul Braila” conform anexei 
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ,,Reconversie funcțional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul Brăila”, 
conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotărâre. 

 



 
Art.2. De la data prezentei hotărâri orice dispozitie contrară își încetează 

aplicabilitatea. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Biblioteca Județeana ,,Panait Istrati” Brăila. 
Art.4. Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției 

administrație publică, contencios, prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesați. 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

        

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


