
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
                                                  HOTARAREA NR.69 
                                                 din 31 martie 2020 
 
 
privind: modificarea și completarea Hotararii nr. 220/30 octombrie 2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila  

 
 

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

Braila si raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr. 
6516/25.martie 2020; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale, Comisiei de strategii, studii, prognoze 
economico-sociale, Comisii de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport, Comisiei pentru 
activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru 
sanatate si protectie sociala; 
 Cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. "a" și alin. 2 lit. "c", art. 191 alin. (2) lit. 
"a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrative, 

 
H O T A R A S T E: 

 

Art. I - După art. 20 din Anexa la Hotărârea nr. 220/30 octombrie 2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila, se introduce un nou articol 20^1, cu următorul conținut: 

 “Art. 20^1 -  (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile 
abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte 
de terorism și alte situații similare, ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Brăila se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de videoconferință, potrivit procedurii aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean 
Brăila. 

(2) Rezultatul votului/avizul comisiei va fi transmis anterior desfășurării 
ședinței consiliului județean, prin mijloace electronice Secretarului general al 
județului, care asigură transmiterea acestuia către consilierii județeni, cel mai târziu 
în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi. 



 
(3) Avizul va fi susținut de către președintele comisiei de specialitate, în cadrul 

ședinței consiliului județean, desfășurate prin mijloace electronice, pe o platformă 
on-line de videoconferință.” 

Art. II – Alineatul (1) al art. 77 din Anexa la Hotărârea nr. 220/30 octombrie 
2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila, se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

“(1) Convocarea consiliului județean se face în scris sau prin mijloace 
electronice, prin intermediul secretarului general al județului, cel târziu în ziua 
ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat 
de cel puțin o treime din numărul consilierilor județeni în funcție.” 

Art. III - După art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 220/30 octombrie 2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila, se introduce un nou articol 79^1, cu următorul conținut: 

“Art. 79^1 – (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile 
abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte 
de terorism și alte situații similare, ședințele consiliului judetean se pot desfășura 
prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, potrivit 
procedurii aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Brăila. 

(2) Cvorumul necesar desfășurării ședinței este cel precizat la art. 79. Prin 

introducerea posibilității de vot prin sistem online cvorumul/participarea la ședință 

se calculează prin însumarea consilierilor județeni prezenți sincron prin platforma 

on-line de videoconferință.” 

Art. IV – La data prezentei, celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 220/30 

octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Judetean Braila rămân nemodificate 

Art. V - 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 unanimitate de  voturi . 

 

 

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


