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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.273      

                                   din 18 noiembrie 2020 
 

privind:  aprobarea programului „Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de 
Crăciun și de Anul Nou” și a fondurilor necesare desfășurării acestuia 

 
 Consiliul Județean Brăila,întrunit în ședința ordinară la data de 18 noiembrie 2020; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui  Consiliului Județean Brăila 
precum și Raportul comun al Direcției  Administrație Publică, Contencios și al Direcției de 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  înregistrat sub nr.21781/30.10.2020;   

Văzând avizul Comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public privat al 
judetului; 

În conformitate cu prevederile art.23. alin.1 din Legea privind finanțele publice locale 
nr.273/2006  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.182 alin.(1) si art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 – Se aprobă programul „Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de Crăciun 

și de Anul Nou”  care se va desfășura conform  anexei care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 

Art.2 –  Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judetului Brăila pe anul 2020, 
Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, articol bugetar 20.30.30. „Alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii”, a sumei de 24.750 lei pentru cheltuieli privind acordarea de pachete cu 
cadouri pentru colindători cu prilejul sărbătorilor de iarnă, valoarea fiecărui pachet fiind de 55 
lei/colindător. 

Art.3 – Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judetului Brăila pe anul 2020, 
Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, articol bugetar 20.30.30. „Alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii”, a sumei de 34.762,88 lei pentru achiziționarea de către Consiliul 
Județean Brăila de: calendare, agende, felicitări, pungi carton. 

Art.4 –  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 
Direcția de Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară și Serviciul Achiziții Publice din 
cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios. 

Art.5 -  Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Direcției 
Administrație Publică Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor în drept. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 20 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez 

Vasile, Cirligea Florin Eugen, Varga Vasile Constantin, Lungu Danut, Adetu Ionel, Pascale Daniela Andreia.  

 
       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

         FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      


