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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.129 
                                         din 22 iulie 2021 

 
 
   Privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate 
acestuia,  pentru anul fiscal 2021 . 

 

            Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara   la data de 22 iulie 2021; 
Avand in vedere: 
- Referatul  de aprobare  a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 
- Raportul de specialitate  al Directiei Administrare  Patrimoniu si Evidenta  Bugetara  

nr.13937/15.07.2021; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.13934/15.07.2021; 
- Adresa nr.24032/24.06.2021 si adresa nr. 26672/12.07.2021 a Spitalului  Judetean 

de Urgenta Braila ; 
Vazand avizul  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat,  
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si al  Comisiei pentru sanatate si protectie sociala ; 

         In  baza prevederilor : 
- Art.43, art. 190 si art. 193 alin.7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 5, alin. 1, lit. ,,a”, art.26, alin.10 , art. 20 alin. 1 lit.”b”, art.27,  si art. 68 din Legea 

nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

Cu respectarea dispozitiilor art.59 si art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173, alin.1 lit. ‘’ c’’  si lit.”f ” alin. 3 lit, ,,c’’ din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
           In temeiul art.182 alin.1  si art. 196,   alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 



Art.I  - Se modifica si completeaza anexa nr.13 a Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru anul fiscal 
2021, potrivit anexei parte integranta la prezenta  hotarare. 

Art.II -  Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.325/21.12.2020 
privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila 
si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru anul fiscal 2021, raman nemodificate. 

Art.III -  Sumele incasate conform tarifului stabilit la Art.I din prezenta hotarare se fac 
venituri la bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Braila. 

Art.IV - Spitalul Judetean de Urgenta Braila va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

Art.V -  Prezenta hotarare va fi comunicata  si adusa la cunostinta publica prin grija 
compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie  Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU 

 
 
 


