
Dosar III A-e-5  
COD F/PO-APC-02/06                                  

                                              ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.308 

                    din 21 decembrie 2022 
 
privind:  aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural- artistice care se vor 

organiza în județul Brăila în anul 2023” 

 
Consiliul Județean Brăila,întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2022; 

           Având în vedere Referatul de aprobare  al Președintelui  Consiliului Județean Brăila;   
         Luând în discuție Raportul nr.27981/12.12.2022 al Direcției Administrație Publică, 
Contencios la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor 
cultural- artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023”; 

Văzând avizul Comisiei pentru activitați științifice, învătământ, cultură, culte, tineret și 
activități sportive; 

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. 5 lit. (d) din Ordonanta de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicata; 

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

                
H O T Ă R ĂȘ T E: 

 
Art.1 – Se aprobă “Programul cadru al manifestărilor cultural- artistice care se vor 

organiza în județul Brăila în anul 2023”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: 
Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Școala Populara de Arte și Meserii 
“Vespasian Lungu” Brăila, Filarmonica ”Lyra-George Cavadia“ Brăila și Direcția Administrație 
Publică, Contencios. 

Art.3 - Compartimentul Cancelarie și Arhivă, din cadrul Direcției Administrație Publică, 
Contencios va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre, o va transmite celor interesați și 
o va comunica celor in drept.  
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


