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                                                          ROMANIA 
                                                   JUDETUL BRAILA 

              CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                               
    
                                                   HOTARAREA NR. 145 
                                                     din 28 mai 2020 
 

 

privind: rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe 

  anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul  

  2020 si estimari pe anii 2021-2023 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 mai 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.10106/21.05.2020, cu privire la rectificarea bugetului propriu de 

venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-

2023; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat 

la nr.10105/21.05.2020, cu privire la rectificarea bugetului propriu de venituri si 

cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023; 

- adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr.28136/30.04.2020, 

inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.8733/30.04.2020; 

- Hotararea Guvernului nr.329/23.04.2020 privind suplimentarea bugetelor locale 

pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în 

izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru 

completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea 

unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224062


Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății; 

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

judetului; 

- Prevederile Legii bugetului de stat nr.5 /2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

- Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 In baza prevederilor art.19, alin.2, art.41, alin.1, art.49, alin.5, din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, 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 O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

                                                   

 

                                                   H O T A R A S T E: 

 

 

 Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local 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 rectificarea bugetului local 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 rectificarea bugetului local 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.4  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Braila, conform anexelor nr.3-5, parti integrante din prezenta  hotarare. 

 



 

Art.5  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, al Bibliotectii Judetene “Panait Istrati” Braila, conform 

anexei nr.6, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.6  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.7, parte integranta din prezenta  

hotarare. 

Art.7  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, sectiunea de functionare, conform anexei nr.7a, parte 

integranta din prezenta  hotarare 

Art.8  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.7b, parte 

integranta din prezenta  hotarare. 

Art.9  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, si Listele de investitii pe anul 2020, sursa de finantare 

“Venituri proprii” si“Alte venituri”, ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform 

anexelor nr.8-10, parti integrante din prezenta  hotarare. 

Art.10 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, si Lista de investitii pe anul 2020, sursa de finantare 

“Transferuri de capital de la Consiliul Judetean Braila”, si “Venituri proprii” ale Spitalului 

de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.11-13, parti integrante din prezenta  

hotarare. 

Art.11 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023, a Scolii de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, 

conform anexei nr.14, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.12 Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 

2020 si estimarile pe anii 2021-2023, pe grupe de investitii si surse de finantare, 

conform anexei nr.15, parte integranta din prezenta  hotarare. 



 

Art.13  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii. 

Art.14 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.15  Prin grija Directiei Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va 

fi adusa la cunostinta celor interesati. 

                              

                            Hotararea a fost adoptata  cu 22 voturi „pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri 

judeteni: Da Ros Mario Spiridon, Lungu Danut, Chiru Laurentiu Marian, Sirbu Marian, Badiu Titi, Varga Vasile 

Constantin, Vacu Adrian Catalin, Mitache Gicu, Capatana Marian.  

 

 

 

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


