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                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.90 
                                         din 27 mai 2021 

 
privind: aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 

nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021” 

  
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 mai 2021;  

Având în vedere  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
raportul Direcţiei Strategii de Dezvoltare înregistrat sub nr.8028/19.04.2021, raportul Direcţiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara înregistrat sub nr. 8027/19.04.2021 si  raportul 
Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr.8025/19.04.2021; 

Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
judeţului si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si activităţi 
sportive; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 5, lit. “d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
  

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se aproba „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit 
de interes judeţean pentru anul 2021”, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotărâre.  

Art.2  - Se aprobă  „Ghidul solicitantului privind  regimul finanţărilor nerambursabile din 
bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judeţean pentru 
anul 2021”, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3  - Proiectele culturale sunt eligibile si pot fi finanțate în condițiile în care activitățile 
desfașurate în cadrul acestora respecta legislația privind măsurile de siguranță sanitară pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Art.4  - Se împuterniceşte Presedintele Consiliului Judeţean Brăila sa semneze 
contractele de finanţare nerambursabila, precum si eventualele acte adiţionale la acestea.  

Art.5  - Componenta comisiei de evaluare a proiectelor se va stabili ulterior prin 
dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila.  

Art.6 - Direcţia Strategii de Dezvoltare, Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara si  Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.7 - Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.  

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

  
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 


