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                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
                                                     HOTARAREA NR.294      

                                    din 27 noiembrie 2020 
 
 
privind:  rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 

2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 
2020 si estimari pe anii 2021-2023 

 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extrordinara la data de 27 noiembrie 2020; 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

inregistrat la nr.23845/25.11.2020, cu privire la rectificarea bugetului general de venituri 
si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a 
Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat la 
nr.23844/25.11.2020, cu privire la rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli 
al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; 

- Propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind 
rectificarea bugetului pe anul 2020 si ale directiilor de specialitate si serviciilor  din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 

- Ordonanta de Urgenta nr.201/23.11.2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020; 

- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- Prevederile Legii bugetului de stat nr.5 /2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
Conform prevederilor art.19, alin.2, art.49, alin.(4), alin.(7) din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In baza prevederilor art. 173, alin.3, lit.a, din O.U.G 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     In temeiul art.196 alin.1, lit.a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE : 

 Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului Braila,  

pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.1, parte integranta din 

prezenta  hotarare. 

 

Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului Braila, 

sectiunea de functionare, pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023,conform anexei nr.1a, 

parte integranta din prezenta  hotarare.  



Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului Braila, 

sectiunea de dezvoltare, pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.1b, 

parte integranta din prezenta  hotarare.  

 

Art.4  - Se aproba rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli pe capitole, 

titluri, articole, alineate pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  

hotarare. 

 

Art.5  - Se aproba virarile de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” 

Braila, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 

2021-2023, conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 

2021-2023, sectiunea de functionare, conform anexei nr.4a, parte integranta din prezenta  

hotarare. 

 

Art.8 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimarile pe anii 

2021-2023, sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.4b, parte integranta din prezenta  

hotarare. 

 

Art.9 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023 si Lista de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 

2021-2023, sursa de finantare – Transferuri de capital de la Consiliul Judetean Braila, ale 

Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr.5-6, parti integrante din prezenta  

hotarare. 

 

Art.10 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023 al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.7, 

parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.11 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023 al Filarmonicii “Lyra- George Cavadia” Braila, conform anexei 

nr.8, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.12 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023 si a Listei de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 

2021-2023 ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila , conform 

anexelor nr.9-10, parti integrante din prezenta  hotarare. 

 

Art.13  - Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2020 si 

estimarile pe anii 2021-2023 al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila, pe grupe de 

investitii si surse de finantare, conform anexei nr.11, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

 



 

Art.14 - Se aproba rectificarea “Sintezei proiectelor finantate/propuse la finantare in 

cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E, Politicilor Comune Agricole si de 

Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare din perioada de programare 

2014-2020”, derulate in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 

conform anexei nr.12, parte integranta din prezenta  hotarare. 

 

Art.15 - Se aproba modificarea sumei bugetate din excedentul anilor precedenti al 

bugetului propriu al judetului Braila, la 103.276.370 lei, din care pentru finantarea cheltuielilor 

sectiunii de functionare - suma de 9.105.540 lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare - suma de 94.170.830 lei. 

 

Art.16  - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii. 

 

Art.17 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 

Art.18 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 

                         

Hotararea a fost adoptata  cu 20 de voturi „Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Botea Viorel, 

Lungu Danut, Varga Vasile Constantin, Dorobantu Stavarel, Cortez Vasile, Capatina Marian, Cirligea Florin-Eugen si 

Necoara Anamaria. 

 

 

        PRESEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZA 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU      
 
                    


