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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                        CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                         HOTARAREA NR.21 
                                      Din 26 FEBRUARIE 2021 
 

 
privind: Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru 

scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor educative 
aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 februarie 2021.                                 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 

3046/10.02.2021; 
- Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.3047/10.02.2021; 
Vazand avizele Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
 In baza art.1, alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In baza prevederilor  art. 2, art. 4, alin. (1), alin. (2), Anexa 1, cap. II, pct. A, B, C si art. 
18, alin. (3), lit. a) din Hotararea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 173, alin.(3), lit. d), art. 173, alin. (5), lit. a), art. 
182, alin. (1) si alin. (3) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 – Se aproba lista produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru 
scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor educative aferente, pentru 
anii scolari 2021-2022, 2022-2023, potrivit anexei la prezenta, parte integranta din aceasta. 

Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.3 –Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
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