
Dosar III-E-5                               
                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                  HOTARAREA NR.176  
                                                     din 30 august 2019 
 
privind:  aprobarea indreptarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului      
               Judetean Braila nr. 151/01.08.2019 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila;    

Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios si raportul Directiei 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara prin care se propune indreptarea erorii materiale din 
cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/01.08.2019, in sensul inscrierii corecte a 
procentului reprezentand contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “60%” in loc de “24,56%”, 
cum eronat a fost preluat in hotarare; 

Tinand seama de faptul ca in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
151/01.08.2019 a fost trecuta din eroare contributia Consiliului Judetean Braila in cuantum de 
“156.297,76 lei cu TVA, reprezinta 24,56% din valoarea C+M” in loc de  “156.297,76 lei cu TVA, 
reprezinta 60% din valoarea C+M” cum ar fi fost corect; 

Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere art.58 alin.1 si 3  din Legea nr.24/2000 (**republicata**) privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, 
privind Codul administrativ 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se aproba indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr. 151/01.08.2019, in sensul inscrierii corecte, in continutul art. 2, a procentului 
reprezentand contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “60%” in loc de “24,56”, cum eronat 
a fost preluat in hotarare. 

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/01.08.2019 se 
mentin. 

Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare  
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.4  - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu. 

         

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


