
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMÂNIA 
                                                   JUDEȚUL BRĂILA 

              CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
                                                 HOTĂRÂREA NR. 84 
                                                   din 10 aprilie 2020 
 

       privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Brăila  
pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023  

 
 
      Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința extraordinară la data de 10 aprilie 2020; 

     Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 

- Raportul de specialitate al  Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  

nr.7609/09.04.2020, cu privire la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

județului Brăila pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Contencios  

nr.7611/09.04.2020, cu privire la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

județului Brăila pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

- Hotărârea Guvernului nr.269/02.04.2020 privind modificarea și completarea normelor 

metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în 

domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 201/2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, 

precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătății; 

- Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- Ordonanța Militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 7427/08.04.2020 către Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Brăila; 
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- Adresa Consiliului Județean Brăila nr.7429/08.04.2020 către Instituția Prefectului 

Județul Brăila; 

- Adresa Consiliului Județean Brăila nr.7518/09.04.2020 către Instituția Prefectului 

Județul Brăila; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila nr.3333/08.04.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.7512/09.04.2020; 

- Adresa Instituției Prefectului Județul Brăila nr.5625/09.04.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila sub nr.7565/09.04.2020; 

- Adresa Spitalului Județean de Urgență Brăila nr.13821/09.04.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila sub nr.7561/09.04.2020; 

- Avizul Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5 din data de 06.01.2020; 

- Prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) și art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.7 alin (1) din Ordonanța militară nr. 4/2020 coroborat cu 

prevederile art.16 alin (1) din Ordonanța Militară nr. 7/2020; 

În baza prevederilor art. 173, alin.(3) lit.”a”, din O.U.G 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1), lit.”a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului 

Brăila, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, conform anexei nr.1, parte 

integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al județului 

Brăila, secțiunea de funcționare, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, conform 

anexei nr.1a, parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe capitole, 

titluri, articole, alineate pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

Art.4   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării. 

Art.5 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6  Prin grija Direcției Administrație Publică, Contencios prezenta hotărâre va 

fi adusă la cunoștința celor interesați. 

 
              Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi 

        
 
 
 
 
            PREȘEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU                

 

 


