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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.208 

                                    din 29 septembrie 2021 

                                               
privind: aprobarea finantarii proiectului “Istoria militara junior” al  Asociatiei „CENTRUL 

DE STUDII PROILAVIA” Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 septembrie 2021; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul de specialitate al Direcţiei Strategii de Dezvoltare înregistrat sub nr.19401/23.09.2021, al 
Directiei Administratie Publica Contencios, inregistrat cu nr.19364/23.09.2021 si al Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr.19402/23.09.2021; 

Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
judeţului si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si activităţi 
sportive; 

Tinand cont de cererea Asociatiei „CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila inregistrata 
la Consiliul Judetean Braila cu nr. 17781/ 03.09.2021; 
 In baza Raportului nr. 18375/10.09.2021 al Comisiei de evaluare a propunerilor de 
proiecte depuse in cadrul Programului pentru finanţarea nerambursabila a activităţilor nonprofit 
de interes judeţean  pentru anul 2021 – sesiunea septembrie 2021;Avand in vedere Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare si Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 90/2021 privind aprobarea 
„Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru 
anul 2021”; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 5, lit. “d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
      

H O T A R A S T E: 
 
 Art.1 - Se aproba finantarea proiectului “Istoria militara junior” al Asociatiei „CENTRUL DE 
STUDII PROILAVIA” Braila cu suma de  45.793,76 lei din bugetul Judetului Braila. 
 Art.2 – Finantarea proiectului mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice prin 
intermediul contractului de finantare, Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului privind  regimul 
finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati 
nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 90/2021. 
 Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2. 



 Art.4 - Direcţia Strategii de Dezvoltare, Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara si  Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.5 - Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                    DUMITREL PRICEPUTU 

                             

 


