
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 249     

                                    din 27 octombrie 2020 
 

 

privind:  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 

Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila 

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

Avand in vedere Referatul de aprobare a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

Raportul Directiei administratie publica, contencios si adresa Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” 

Braila  nr.2601/21.10.2020, inregistrata la Consiliul Judetean sub nr.21106/21.10.2020; 

Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si ale Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati 

sportive; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 

Conform dispozitiilor art.32 alin.2 din Regulamantul de organizare si functionare al 

Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila 

nr.86/2017; 

In baza dispozitiilor art.173 alin.1 lit.”f”  si ale art.176 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

art.54 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 

Art.1 – Se desemneaza doamna Balanica Dragomir Mariana Carmelia in calitate de 

reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene 

“Panait Istrati” Braila .  



Art.2 – La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 

245/27 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 

Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, isi inceteaza 

aplicabilitatea. 

Art.3  - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform procesului 

verbal de numarare a voturilor. 

 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU       

 

 

 
 


