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

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 255     

                                    din 27 octombrie 2020 
 
 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului 
supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din 
Judetul Braila, structură partenerială consultativa, fara personalitate juridica, în 
sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Braila 

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

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare al  Presedintelui Consiliului Judetean Braila si Raportul Directiei 

administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 21433/26.10.2020; 

Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr.10157/16.10.2020, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr. 20834/16.10.2020; 

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

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

activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile Anexei 1, Cap. II, art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului 

Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de 

organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional 

şi tehnic; 

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

Avand in vedere prevederile art.173, alin.5, lit.”a” si art.176  din Ordonanţa de urgenţă  nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 

H O T A R A S T E: 

Art.1 – Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai Consiliului 

Judetean Braila in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul 

Braila, dupa cum urmeaza: 



- Balanica Dragomir Mariana-Carmelia - membru titular 

- Vilsan Dorel - membru supleant  

Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.173/2015 se modifica si se completeaza 

in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 – Incepand cu data prezentei , Hotararea Consiliului Judetean nr.4/2017 isi 

inceteaza aplicabilitatea.  

Art.4 - 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       

 

 
 
 


