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                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR. 51 
                                                 din 27 februarie 2020 
 
 
 

privind: aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – 

Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 

locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes 

public, pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2020;  

Având în vedere referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila 

si rapoartele de specialitate ale Direcţiei strategii de dezvoltare nr.3879/21.02.2020,  

Direcţiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara nr.3880/21.02.2020,  Direcţiei 

administraţie publică, contencios nr. 3876/21.02.2020 si Directiei tehnice si lucrari publice 

nr. 3878/21.02.2020; 

Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si 

privat al judeţului Comisia pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si 

activităţi sportive; 

Tinând cont de adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica  

”BRAILA GAZ” nr. 10/31.01.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 

2066/31.01.2020; 

 Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, modificata si completata; 

          In baza art. 173 alin. 1 lit.  „e”  si alin. 7 lit.  „c” din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Romaniei nr. 57/2019;In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 

lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, 



 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1  - Se aproba „Regulamentul pentru finantarea asocierilor Judetului 

Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 

locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, 

pentru anul 2020”, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2 - Direcţia strategii de dezvoltare,  Direcţia administrare patrimoniu si evidenta 

bugetara, Directia tehnica si lucrari publice si  Direcţia administraţie publica, contencios 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 – Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 

publica, contencios va asigura transmiterea  catre toate unitatile administrativ-teritoriale 

din judetul Braila si publicitatea prezentei hotarari.  

 

 

Hotararea a fost adoptata  cu 20 de  voturi “pentru” . Nu participa la vot domnul consilier judetean Iordache 

Stefan Catalin. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Chiru Laurentiu Marian, Da Ros Mario 

Spiridon,Badiu Titi, Mitache Gicu, Enuta Ionel, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia 

Alexandru, Vacu Adrian Catalin,. 
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