
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.005 
                                                 din 15 ianuarie 2020 

 
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 : "Expertiza   tehnica + D.A.L.I. - 
Modernizare si lucrari de recertificare pentru nava Ovidiu 1" 

 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 15 ianuarie 
2020; 

Avand in vedere  Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila, raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub nr. 
614/14.01.2020; 
 Vazand avizele ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
 Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational 
pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Cresterea 
gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale, Strategia de 
Dezvoltare Locala Integrata a Zonei Pescaresti a Judetului Braila, Masura 1.2. 
Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuitsi acvacultura; 

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 si ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile 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.1.- Se aproba documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. (Documentatia 
de Avizare a Lucrarilor de Interventie) pentru obiectivul de investitii : "Expertiza tehnica 
+ D.A.L.I. - Modernizare si lucrari de recertificare pentru nava Ovidiu 1" , conform 
Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
 

Art.2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie 
de Avizare Lucrari de Interventie), pentru obiectivul de investitii: "Expertiza tehnica + 
D.A.L.I. - Modernizare si lucrari de recertificare pentru nava Ovidiu 1", potrivit Anexei 
nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari. 

ART.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
 



ART.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept si transmisa 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                
 

 


