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                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR.280  

                        din 29 noiembrie 2022 
 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2022 privind 

aprobarea  organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila 

                                              
  Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2022; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare nr.26072/16.11.2022 la proiectul 
de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2022 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare 
ale Centrului  Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, precum 
si raportul de  specialitate al Directiei Administratie publica, contencios nr.26064/16.11.2022; 
            Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale, adresa nr.4160/10.11.2022, Nota de fundamentare precum si 
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20/04.11.2022 ale Centrului  Judetean pentru  
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila;    
             In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile 
art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 

            Art.I. – Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2022 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare 
ale  Centrului  Judetean pentru  Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila se 
modifica si are continutul conform anexei la prezenta, care face parte integranta din aceasta.                      
            Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2022 
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare ale  Centrului  Judetean pentru  Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 
Braila raman nemodificate.                      

 Art.III. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila. 

 Art.IV. – 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 

 

                                           


