
 

 

Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                   JUDEȚUL BRAILA 

              CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  
                                                   HOTARAREA NR. 91 
                                                   din 30 aprilie 2020 
 

 

privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 

octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si 

serviciilor publice subordonate 

 

  Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 aprilie 2020; 

       Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr. 

8411/24.04.2020, Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice – Serviciul 

Lucrari Intretinere nr. 8282/23.04.2020 si Raportul de specialitate al Directiei Administratie 

Publica, Contencios nr. 8412/24.04.2020; 

            Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat 

al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale; 

            In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

224/29.11.2018 privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila 

nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul 

lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate ; 

      Conform prevederilor art.173, alin.1, litera ,,a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul art. 182, alin.1 si art. 196, alin.1, lit. ,,a” din Ordonanta de urgenta nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                                 H O T A R A S T E : 

 



                Art.I  - Se modifica Anexa nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 266/27 

octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de 

carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform 

anexei parte integranta din prezenta hotarare. 

 

                Art.II - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, 

raman neschimbate. 

 

Art.III - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 

Art.IV - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 

cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 

 

 
              Hotararea a fost adoptata  cu 31 de voturi „pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Lungu 

Danut. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.  

        
            PRESEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU                
 


