
 

 

 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
                                                  HOTARAREA NR.79 
                                                 din 31 martie 2020 

privind: modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Braila nr. 
206/30.08.2017 privind aprobarea proiectului “Braila – taramul pescaresc 
de altadata” si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Braila si Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie  2020; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat cu nr.5665/17.03.2020, raportul 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.5666/17.03.2020 
si raportul Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat cu nr.5667/17.03.2020; 
 Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operational 
pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020, Strategia de Dezvoltare Locala Integrata 
a Zonei Pescaresti a Judetului Braila, Masura 2.1. – Revitalizarea si valorificarea 
identitatii locale; 

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.67/27.02.2020 privind  
rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si 
estimarile pe anii 2021-2023, a Programului de investitii publice pe anul 2020 si a Sintezei 
proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si a altor facilitati si 
instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020, derulate in cadrul 
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila; 

In conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 173 alin. 1 lit. “b” si “d”, 
alin.3 lit.”a”, alin.5 lit.”n” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ; 

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.I. - Art.3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 206/30.08.2017 se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.3- Se aproba valoarea totala a proiectului „Braila-taramul pescaresc de 
altadata”, in suma de 1.323.593,51 lei, inclusiv TVA. 



 
 
 

Art.II - Art.4 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 206/30.08.2017 se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: 

,,Art.4- Se aprobă contributia proprie în proiect a Bibliotecii Judetene “Panait 
Istrati” Braila, in cuantum de 416.093,51 lei, din care 86.526,42 lei contributie proprie  la 
cheltuielile eligibile si 329.567,09 lei contributie proprie la cheltuielile neeligibile .” 

Art.III. –Se modifica in mod corespunzator prevederile Acordului de parteneriat  
intre UAT Judetul Braila si Biblioteca Judeteana ,,Panait Istrati” Braila, aprobat prin art.2 
al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 206/30.08.2017, conform Anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

  Art.IV. – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila  
nr. 206/30.08.2017 raman neschimbate. 

  Art.V. – 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  cu unanimitate de  voturi . 

 

 

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

 

 


