
 
 
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.62 
                                                 din 27 februarie 2020 
 
 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu 

privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 

chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru 

Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata 

inflatiei pentru anul anterior 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 februarie 2020; 

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

Raportul de Specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 

inregistrat cu nr. 3688/20.02.2020, Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.3687/20.02.2020 si Adresa Directiei Regionale de Statistica Braila, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr.1353/22.01.2020; 

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

privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru 

administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Hotararii Guvernului Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019, privind aprobarea contractului 

cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia 

Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii; 

 In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 coroborat cu art. 139 si 

art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ; 



 

 

H O T A R A S T E : 

   

            Art.I - Se aproba modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila 

nr.198/26.09.2019, privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 

chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate 

tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior, conform 

Anexei la prezenta hotarare. 

Art.II - Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 

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

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.  

           Art.IV -  Prin grija Compartimentului cancelari si arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata:  

 - Institutiei Prefectului Judetul Braila 

 - Directiei Administratie Publica si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului 

Judetean Braila 

 

 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 28 de  voturi “ pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache 

Stefan Catalin. 

 

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


