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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.329      

                                   din 21 decembrie 2020 
 
privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI (Documentaţie de 

Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții “Inlocuire invelitoare si astereala, reparatii 
sarpanta, construire trapa desfumare, amenajari  interioare PSI Corp C1 si 
Corp C6, executie instalatie paratrasnet la sediul Scolii Populare de Arte si 
Meserii Vespasian Lungu Braila”  

 
           Consiliul Județean Brăila, intrunit in sedință ordinară la data de 21 decembrie 2020; 

Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul  Direcției Tehnice si Lucrări Publice inregistrat sub nr.25409/15.12.2020, Raportul 
Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat sub nr.25405/15.12.2020 şi Raportul 
Scolii Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu Braila înregistrat cu nr. 
2904/11.12.2020 
 Văzand avizele  Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului inconjurător, agricultura, turism, transport si Comisiei 
de buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al județului; 

In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.173, art.182, alin.1 si art.196, alin.1, lit. „a”  din OUG 
57/2019, privind Codul Administrativ. 

 
 

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economica faza DALI (Documentaţie de 

Avizare a Lucrarilor de Interventie) si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “Inlocuire invelitoare si astereala, reparatii sarpanta, construire trapa desfumare, 
amenajari  interioare PSI Corp C1 si Corp C6, executie instalatie paratrasnet la sediul Scolii 
Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu Braila “conform anexei nr.1, parte integranta 
din prezenta hotarare . 

Art.2 Se aproba  indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie ) pentru oiectivul de investiţii “Inlocuire invelitoare si 
astereala, reparatii sarpanta, construire trapa desfumare, amenajari  interioare PSI Corp 
C1 si Corp C6, executie instalatie paratrasnet la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii 
Vespasian Lungu Braila “conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează Scoala Populara 
de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”. 
 Art.4 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 unanimitate de voturi. 

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


