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                                              ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.317 

                    din 21 decembrie 2022 
    

privind: aprobarea achitării cotizației suplimentare de către Județul Brăila prin Consiliul 
Județean Brăila în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru infrastructură de transport de interes strategic, în zona 
de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, pentru anul 2022 

          
  Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2022;  
 Avand in vedere: 
  Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila și raportele de 
specialitate ale Direcției Administrație Publică, Contencios nr.28417/15.12.2022 și Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 28418/15.12.2022 la proiectul de hotarare 
privind aprobarea achitării cotizației suplimentare de către Județul Brăila prin Consiliul 
Județean Brăila în calitate de membru al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
infrastructură de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, 
Călărași și Ialomița, pentru anul 2022; 
 Pe baza avizului Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 
 Văzând adresa nr. 305/12.12.2022 a Asociației înregistrată la Consiliul Județean Brăila 
sub nr. 28082/12.12.2022; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 3/08.12.2022 a Adunării Generale a Asociaților și a 
dispozițiilor art.14 lit.l și art. 7 alin.1 din Statutul Asociatiei; 
 Tinând cont de prevederile art.46 alin.1 lit.”a” din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii;                  
 In conformitate cu prevederile art.173 alin. 1 lit.”e” și alin.7 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ,   

H O T Ă R ĂȘ T E : 
 

 Art.1 - Se aproba achitarea cotizației suplimentare ce revine Județului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila în calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru infrastructură de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călărași și Ialomița în valoare de 3 000 000 lei. 
 Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
           Art.3  - 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 unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


