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                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.255 

                             din 6 decembrie 2021 
 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 104/2021 privind aprobarea 

Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean 
Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în 
vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2021 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 6 decembrie 2021; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
rapoartele de specialitate ale Directiei Administratie Publica, Contencios si Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara; 

Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată; 
 Luand in considerare adresele primite din partea unitatilor administrativ-teritoriale din judetul 
Braila; 
          In baza art. 173 alin. 1 lit. „e” si alin. 7 lit. „c” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr. 57/2019; 
 Pe baza dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T A R A S T E: 
 
Art.I – Art. 26 lit. “m”, al treilea paragraf, din Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

104/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – 
Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila 
in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2021, se modifica, urmand a avea 
urmatorul cuprins: 

“ – documente depuse dupa data de 10.12.2021”. 
Art.II – Art. 26 lit. “n” din Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 104/2021 privind 

aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila 
cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor 
obiective de interes public, pentru anul 2021, se modifica, urmand a avea urmatorul cuprins: 

“n – Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului 
financiar este 10 decembrie 2021.” 

Art.III – Art. 5.2. lit. “j” din Anexa 3 la Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
104/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – 
Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila 



in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2021, se modifica, urmand a avea 
urmatorul cuprins: 

“j - Termenul limita de depunere a dosarelor de justificare in vederea decontarii sprijinului 
financiar este 10 decembrie 2021.” 

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 104/2021 raman 
nemodificate. 

Art.V Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

    

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU         
       

 


