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COD F/PO-APC-02/06                                  
                                             ROMANIA 
                                       JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.2 

                    din 9 ianuarie 2023 
 

privind:  aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului        
       judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul bugetar al anilor precedenti  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 9 ianuarie 2023; 

 Avand in vedere:  

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;  

- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 

nr.389/06.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de 

dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul bugetar al anilor 

precedenti;  

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

nr.360/06.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de 

dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul bugetar al anilor 

precedenti;  

Vazand avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 

     In baza: 

- Prevederilor cap.V, pct.5.16, subpunctul 5.16.3(1), lit.b) din Normele metodologice privind 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr. 4271/15.12.2022; 

- Prevederilor art.13 si ale art.58 alin.(1), lit.(c) din Legea privind finantele publice locale 

nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul prevederilor art.136, alin. (8), art.173 alin. (3), lit.a), art.182, alin.(1) si art.196 

alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

HOTARASTE : 
 

 Art.1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului 

judetului Braila, aferent anului 2022, in suma de 43.101.199,12 lei din excedentul bugetar al 

anilor precedenti, in suma de 78.061.334,34 lei, inregistrat la data de 31.12.2021. 

Art.2  Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 Art.3  Prin grija 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, Varga Vasile-Constantin, Cirligea Florin Eugen, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Vlad-Pascale Daniela – Andreia, 

Cortez Vasile si Necoara AnaMaria 

PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 


