
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.68 
                                                 din 23 martie 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 

 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 23 martie 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.6209/23.03.2020, cu privire la rectificarea bugetului local 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.6207/23.03.2020, cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

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

- Adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.153872/02.03.2020, inregistrata 

la Consiliul Judetean Braila sub nr.4786/05.03.2020; 

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

- 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.19, alin.2, art.58, alin.1, lit.b 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, 

HOTARASTE : 

 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 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 rectificarea bugetului 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 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.3, parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 Art.6 Se aproba rectificarea bugetului 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.4, parte integranta din prezenta  

hotarare. 

Art.7 Se aproba rectificarea bugetului 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.4 b, parte 

integranta din prezenta  hotarare. 

Art.8 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole,titluri, articole, 

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

finantare “Transferuri de capital de la Consiliul Judetean Braila”, pentru Spitalul Judetean de 

Urgenta Braila, conform anexelor nr.5-6, parti integrante din prezenta  hotarare. 



Art.9 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anilor precedenti rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar 2019, pentru anul 2020, la suma de 125.966,91 lei, din care: pentru 

finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare, suma de 9.105,54 lei iar pentru finantarea 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, suma de 116.861,37 lei . 

Art.10  Se aproba utilizarea sumei de 7.500,00 mii lei din excedentul anilor precedenti 

rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 

provenite intre decalajele dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare, pentru anul 2020  

Art.11  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii. 

Art.12 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.13 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                
 

 

 

 


