
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.008 
                                                 din 21 ianuarie 2020 

 

privind: repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 20% din 

cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anii 2021-2023   

 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 21 ianuarie 2020; 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la nr. 

1034/20.01.2020;                                                   

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr. 22.649 din 13 

ianuarie 2020, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.624/14.01.2020; 

- Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr.1 din 

10.01.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.624 din 14.01.2020, privind 

repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de 

stat pe anul 2020, nr. 5/2020, pentru anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023, anexa 

nr. 3 si 4; 

- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului; 

In baza prevederilor Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020. 

In temeiul prevederilor art.182 si art.196, alin 1, lit.”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTARASTE : 

 

         Art.1 Se aproba repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 

20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anii 2021-2023, conform anexei nr. 1,  parte integranta din prezenta hotarare.  

         Art.2 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

        Art.3 Hotararea va fi comunicata unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila 

in vederea elaborarii bugetului pe anul 2020, si a estimarilor pe anii 2021-2023, precum 

si Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila. 



 Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

Judetului Braila si va fi publicata in Monitorul Oficial al Judetului Braila, pentru a fi adusa 

la cunostinta celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

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

 
 
 
 

 


