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                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 248     

                                   din 27 octombrie 2020 
 

 

privind: alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Brăila 

 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 27 octombrie 

2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean 

Brăila și raportul de specialitate al Direcției administrație publică, contencios, înregistrat sub 

nr. 21465/26.10.2020; 

Ținând cont de Ordinul Prefectului Județului Brăila nr. 403/19 octombrie 2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Brăila; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații 

publice și relații internaționale; 

Luând în considerare rezultatul votului secret organizat pentru alegerea 

Vicepreședinților Consiliului Județean Brăila, consemnat în procesul-verbal de numărare a 

voturilor; 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (3), ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) 

lit. “a”, ale art. 182 alin. 4 coroborate cu cele ale art. 139 alin. (6) și (7), ale art. 187 alin. (3) si 

cele ale art. 188 alin. (1), (2), (3) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  
      

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 
 Art.1 – Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila domnul 

EPUREANU IONEL - consilier județean declarat ales și validat pe Lista de candidați a 

Partidului Social Democrat, ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Brăila, în data 

de 19 octombrie 2020. 

Art.2 – Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila domnul 

DOBRE IONUT CIPRIAN - consilier județean declarat ales și validat pe Lista de candidați a 

Partidului Social Democrat, ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Brăila, în data 

de 19 octombrie 2020. 



 

 Art.3 – Vicepreședinții aleși conform art. 1 și 2 intră în exercițiul de drept al 

mandatelor după comunicarea prezentei hotărâri. 

 Art. 

4 - Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică, 

contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art. 1 si art.2, 

direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, Instituției 

Prefectului-Județul Brăila și se aduce la cunoștină publică prin postarea pe site-ul instituției. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


