
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.132 
                                                       din 28 mai 2020 
 
privind: aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al fluxurilor interne 

si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” si a cheltuielilor  legate 
de proiect  

 
   Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 mai 2020; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila, raportul Directiei Strategii de Dezvoltare, inregistrat cu nr.10173/21.05.2020, 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 
10174/21.05. 2020 si raportul Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat cu 
nr.10171/21.05.2020; 
 Vazand avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului ; 

In conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru 

consolidarea administratiei publice 2014 - 2020 si constituirea Comitetului national 
pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 
2014 - 2020; 

-Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Capacitate Administrativă 
(POCA), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 
pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;  

- Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetățenilor, aprobat de Comitetul National pentru Coordonarea Implementării Strategiei 
pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 (CNCISCAP) în data de 
16.03.2016 ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 173 alin. (1) lit. “d”  din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 182 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Sistem integrat de management al fluxurilor 
interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” în vederea implementării în 
cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Cererea de 
proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  
la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 
  Art.2- Se aproba valoarea totala a proiectului „Sistem integrat de management 
al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”, in suma de 
2.994.804,50 lei (inclusiv TVA). 
 



 
 Art.3- (1)Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale 

Judetul Braila, reprezentand contributia de 2,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 59.896,09 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Sistem integrat de 
management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”. 

 (2) Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare, in limita 
sumei necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect, vor fi alocate 
din bugetul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila.  
 Art.4 - (1) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii 
proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

(2)Sumele reprezentand cheltuieli de asigurare a sustenabilitatii ex-post a 
proiectului „Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de 
servicii partajate catre cetateni” pe intreaga perioada de durabilitate a acestuia se vor 
suporta de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila. 

Art.5- Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judetean Braila, sa semneze contractul de finantare, precum si toate 
documentele necesare implementarii proiectului. 

Art.6–Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati 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                
 

 


