
 

 

 

Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.76 
                                    din 28 aprilie 2021 

  
 
privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 275/2020, privind stabilirea 

normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele   
aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Braila, 
instituțiilor publice subordonate și a unor organe de specialitate ale 
administrației publice, Anexele nr. 2 si 14 

 
       Consiliul Judetean Braila, întrunit în sedința ordinară la data de 28 aprilie 2021; 
       Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila, 

Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila nr. 1127/2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 577/2021, H.C.J. Brăila nr. 51/2021, Raportul 
de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidentă Bugetară  nr.8132/20.04.2021, 
Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Contencios nr.8129/20.04.2021; 

            Vazând avizele Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale; 

Potrivit art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

        În baza art. 5, alin. (1) și (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autoritațile administrației publice și instituțiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      Conform prevederilor art.173, alin.1, litera ,,a” din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 182, alin.1 și art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
                                                         H O T A R A S T E : 
 
 

                Art.I.  – Se modifică Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 275/2020 
privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele 
aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, instituțiilor publice  
subordonate și a unor organe de specialitate ale administrației publice, potrivit Anexei nr.1, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.II.  – Se modifică Anexa nr.14 a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 275/2020 
privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele 
aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, instituțiilor publice 
subordonate și a unor organe de specialitate ale administrației publice, potrivit Anexei nr.2, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
            Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 275/2020 privind 
stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în 
dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, instituțiilor publice 
subordonate și a unor organe de specialitate ale administrației publice, rămân  nemodificate. 



 
 
 
 Art.IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția     

Administrare Patrimoniu  și Evidentă Bugetară. 
             Art.V. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija 
Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică, contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
   
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


