
 

Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
                                                  HOTARAREA NR.81 
                                                 din 31 martie 2020 
 
privind: completarea  anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 

262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri 

proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice 

subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2020. 

 

            Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data de 31 martie 2020; 

 

Avand in vedere: 

- Referatul  de aprobare  a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

-     Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta  

Bugetara  nr. 3662/20.02.2020; 

-     Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica,Contencios 

nr.3663/20.02.2020; 

- Adresa nr. 2849/11.02.2020 a Arhitectului Sef prin care este propusa stabilirea   

taxei de 500 lei pentru fiecare aviz/acord, obtinut de Consiliul Judetean Braila 

la cererea solicitantului, necesar emiterii acordului unic de catre Comisia de 

acorduri  unice ( C.A.U), in vederea autorizarii lucrarilor de 

construire/desfiintare ; 

- Avizul  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat ; 

- Avizul  Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 

publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport ; 

In  baza prevederilor : 

-  Art. 45 alin. 1^1 si 1^14  din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata prin 

Legea  nr. 7/ 2020;  

 



- Art. 5,  alin.1,  lit.(a)  si art. 27 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ; 

- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 173,  alin. 3 lit, ,,c’’,  si art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T A R A S T E : 

   Art.I - Se aproba,  completarea  anexei  nr. 1 din Hotararea Consiliului Judetean 

Braila nr. 262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii 

ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 

fiscal 2020, prin introducerea taxei  de 400 lei pentru fiecare aviz si/sau acord necesar 

autorizarii, executarii, lucrarilor de constructii/ desfiintare,  prin emiterea acordului unic, 

de catre Comisia  de acorduri unice (C.A.U), conform anexei   parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. II   - Sumele  calculate si incasate conform taxei  stabilita la  art.1 din prezenta  

hotarare se fac venituri la bugetul local al Judetului Braila. 

Art. III  - Taxa reglementata de prezenta hotarare se aplica incepand  cu data 

intrarii sale in vigoare . 

 Art. IV -  Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si  Arhitectul  Sef 

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. V - Prezenta hotarare va fi comunicata  si adusa la cunostinta publica prin 

grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie  Publica, 

Contencios. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 

 

 

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

 


