
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.036 
                                                 din 13 februarie 2020 
 
 

privind  aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al  judetului Braila  pe  
anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 

 

       Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 13 februarie 2020; 

       avand in vedere:  

- Referatul de aprobare  initiat de Presedintele Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

inregistrat la nr. 2673/07.02.2020cu privire la  aprobarea bugetului propriu al  
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023; 

- Raportul de specialitate al Directiei Adimistratie Publica, Contencios, inregistrat la 
nr. 2672/07.02.2020 cu privire la  aprobarea bugetului propriu al  judetului Braila 
pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023; 

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

- adresele Administratiei Judetene  a Finantelor Publice Braila nr.22647/13.01.2020, 
nr.22649/13.01.2020, nr.23943/06.02.2020, inregistrate la Consiliul Judetean sub 
nr.623/14.01.2020, 624/14.01.2020, 2624 /07.02.2020; 

-  propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila 
privind necesarul de fonduri pe anul 2020 si ale directiilor de specialitate si 
serviciilor  din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5 din data de 06.01.2020; 
- Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
      In baza  prevederilor art. 173 alin. 3, lit. “a” din O.U.G 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     In temeiul  art.196 alin.1, lit.”a” din din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE : 

 Art.1  Se aproba bugetul local centralizat  de venituri si cheltuieli al  judetului Braila,  
pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.1, parte integranta din 
prezenta  hotarare 

           Art.2   Se aproba bugetul local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului Braila, 
sectiunea de functionare,  pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei 
nr.1a, parte integranta din prezenta  hotarare.  



 

           Art.3   Se aproba bugetul local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului Braila, 
sectiunea de dezvoltare,  pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei 
nr.1b, parte integranta din prezenta  hotarare.  

          Art.4  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate 
pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate pe anul 
2020 si estimarile pe anii 2021-2023 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila, 
conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate  pe anul 
2020 si estimarile pe anii 2021-2023 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila, conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Biblioteca 
Judeteana “ Panait Istrati” Braila, sursa de finantare buget local, conform anexelor nr. 5-
6, parti integrante din prezenta  hotarare. 

Art.8 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform anexelor nr.7-11, parti integrante din 
prezenta  hotarare. 

Art.9  Se aproba bugetul centralizat de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.12, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 

Art.10  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate sectiunea de functionare, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform 
anexei nr.12a, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.11  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate, sectiunea de dezvoltare, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform 
anexei nr.12b, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.12 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate si Lista de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Directia 
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, conform anexelor nr.13-14 parti integrante 
din prezenta  hotarare. 

Art.13 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole,titluri, articole, alineate 
si Listele de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr.15-19, parti integrante din prezenta  
hotarare. 

 



 

Art.14 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate si Listele de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.20-22, parti integrante din prezenta  
hotarare. 

Art.15 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate si Listele de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Muzeul 
Brailei “Carol I”, conform anexelor nr.23-25, parti integrante din prezenta  hotarare. 

Art.16 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate si Lista de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru 
Filarmonica “Lyra-George Cavadia”, conform anexelor nr.26-27, parti integrante din 
prezenta  hotarare. 

Art.17 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate si Lista de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023,  pentru Scoala 
Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, conform anexeor nr.28-29, parti 
integrante din prezenta  hotarare. 

Art.18 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole,  titluri, articole, 
alineate si Lista de investitii pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pentru Centrul 
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform 
anexelor nr.30-31, parti integrante din prezenta  hotarare. 

Art.19 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate pe  titluri, articole, alineate, pentru Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila- 
sursa de finantare venituri proprii, conform anexelor nr.32, parte integranta din prezenta  
hotarare. 

Art.20  Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2020 si estimarile 
pe anii 2021-2023, pe grupe de investitii si surse de finantare, conform anexei nr.33, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 

Art.21 Se aproba “Sinteza 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 aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila, conform 
anexei nr.34, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.22 Se aproba “Sinteza 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 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila,  conform anexei nr.35, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.23 Se aproba “Sinteza 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,  conform anexei 
nr.36, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 



 

Art.24  Se aproba utilizarea sumei de 123.242.030 lei din excedentul anilor 

precedenti al bugetului propriu al judetului Braila, din care pentru finantarea cheltuielilor 

sectiunii de functionare,  suma de 9.105.540 lei si pentru finantarea cheltuielilor 

sectiunii de dezvoltare, suma de 114.136.490 lei, pentru anul 2020. 

          Art. 25   Se aproba utilizarea sumei de 30.517.595,71 lei reprezentand excedentul 
bugetar al anilor precedenti la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, din care pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare, suma de 27.574.695,71 lei si pentru 
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, suma 2.942.900 lei. 

          Art.26  Se aproba utilizarea sumei de 1.957.511,53 lei reprezentand excedentul 
bugetar al anilor precedenti la Spitalul de Pneumoftiziologie  Braila, din care pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare, suma de 1.260.440,53 lei si pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, suma de 697.071 lei. 

         Art.27 Se aproba repartizarea numarului de posturi pentru personalul neclerical 
angajat pe unitati de cult,  in numar 183 de  posturi finantate de la bugetul de stat pe anul 
2020, conform anexei nr.37, parte integranta din prezenta  hotarare.  

         Art.28 Se aproba lista cotizatiilor si contributiilor finantate din bugetul propriu al 
judetului Braila pe anul 2020, conform anexei nr.38, parti integrante din prezenta  
hotarare. 

         Art.29  Se aproba numarul de personal si fondul salariilor de baza aferent aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutiilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judetean Braila, pentru anul 2020, conform anexei nr.39, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 

        Art.30  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.  

        Art.31 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

        Art.32 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 
interesati. 

Hotararea a fost adoptata  cu 19 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean 

Draghincescu Simona. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Iordache Stefan Catalin, Chiru 

Laurentiu-Marian, Da Ros Mario Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, 

Pascale Vasile Alfredo, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Mitache Gicu, Badiu Titi. 

 

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


