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                                                             ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.83 
                                    din 28 aprilie 2021 

 

privind: aprobarea contului de executiei a bugetului local si a bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 aprilie 2021;  
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 

8307/22.04.2021 cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului local si a 

bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat la 

nr.8306/22.04.2021, cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului local si a 

bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021; 

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

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
in baza prevederilor art. 49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantelor publice 

locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 in baza prevederilor art.173, alin.3, lit.a, art.182 din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 in temeiul art.196, alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, cu modificarile 
si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE : 

 

 Art.1 - Se aproba contul de executie a bugetului local al Judetului Braila la trimestrul 
I al anului 2021, conform  anexelor nr. 1-2,  parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii la trimestrul I al anului 2021, conform  
anexelor nr.3-4, parti integrante din prezenta hotarare. 
 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 domni 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 


