
 
Dosar III-E-5                                  
                                                                ROMANIA 
                                                         JUDETUL BRAILA 

                     CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                      HOTARAREA NR. 145 
                                                        din 01 august 2019 

 
 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 70/29.05.2019 privind 

aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” 

  
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 01 august 2019;  

Având în vedere  Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 

raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare, Direcţiei Administrare Patrimoniu si 

Evidenta Bugetara si  Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr. 

15538/29.07.2019; 

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

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

sportive si  Comisiei  pentru  sanatate si protectie sociala; 

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 5, lit. “b” si “d” 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. I  Se inlocuieste anexa nr. 1 „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a 

activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” la Hotararea Consiliului Judetean 

Braila nr. 70/29.05.2019 cu anexa nr. 1 „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a 

activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” la prezenta hotarare.  

Art. II  Se inlocuieste anexa nr. 2  „Ghidul solicitantului privind  regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de 

interes judeţean pentru anul 2019” cu anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului privind  regimul 

finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati 

nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” la prezenta hotarare.  



Art. III Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 70/29.05.2019 

raman neschimbate.  

Art. IV Direcţia Strategii de Dezvoltare,  Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta 

Bugetara si  Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Art. V Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.  

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitare de voturi. 

         

 

       PRESEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZA 

                                                                                           SECRETAR AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU                

 
 

 


