
 

 

 
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.246 

                             din 26 noiembrie 2021 
 

privind: modificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Județean nr. 275/18   
noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Brăila, instituților publice subordonate și a unor 
organe de specialitate ale administrației publice 

 
         Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 noiembrie 2021; 
        Având în vedere Nota de fundamentare nr. 23535/17.11.2021 a Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară - Serviciul Administrativ, Raportul de specialitate al Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  nr.23783/19.11.2021 și Raportul de 
specialitate al Direcției Administrație Publică, Contencios nr. 23777/19.11.2021; 

            Văzând avizele Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale; 

        În baza art. 5, alin. (1) și (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

      Conform prevederilor art. 173, alin. 1, litera ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 182, alin.1 și art. 196, alin.1, lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
                 Art.I.  - Se modifică Anexa nr. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Brăila nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Brăila, instituțiilor publice subordonate și a unor organe de specialitate ale 
administrației publice, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.II.   -  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 275/18 noiembrie 
2020, rămân neschimbate. 

Art.III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară. 

Art.IV. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija 
Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică, contencios. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU   


