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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.85 
                                         din 27 mai 2021 

privind : aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila  

Consiliul Judetean Braila,  intrunit in sedinta ordinara la data de 27 mai 2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean 

Braila si raportul de specialitate al Directiei administratie publica, contencios inregistrat 

sub nr. 9475/13.05.2021 si al Biroului resurse umane, salarizare nr.9474/13.05.2021; 

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

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

internationale, Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisii de 

organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 

inconjurator, agricultura, turism, transport, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 

cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 

 Cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei nr.25/14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului local; 

 Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. "a" și alin. 2 lit. "c", art. 191 alin. (2) lit. "a"  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

nr. 57/2019, privind Codul administrativ: 

 

HOTARASTE: 

Art.1 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean 

Braila, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.2 - Pe data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii 

Consiliului Judetean Braila nr.220/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Judetean Braila, precum si prevederile Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.69/2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr.220/30 

octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Judetean Braila  

Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 

interesati.  

 
 
Hotararea a fost adoptata  cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 

Alexandru, Capatina Marian, Cirligea Florin Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, 
Pascale Daniela Andreia, Pricop Cristian Florinel, Varga Vasile Constantin. 

 

 

   
 
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


