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                                             ROMANIA 
                                       JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.19 

                    din 31 ianuarie 2023 
 
privind:  aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean 

Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal Club 
“Dunărea” Brăila pe anul 2023 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 31 ianuarie 2023; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
 Luând în discuție raportul de specialitate al Direcției administrație publică, 

contencios și raportul de specialitate al Direcției administrare patrimoniu și evidență 
bugetară, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație 
a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociației Sportive 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2023; 

Văzând avizele Comisiei de administrație publică locală, juridică, relații publice, 
integrare, relații internaționale, Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public 
și privat al județului și Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultura, culte, tineret 
și activități sportive; 

Ca urmare a adresei Asociației Sportive Handbal Club “Dunărea” Brăila nr. 85-
C/26.01.2023, înregistrată la Consiliul Judetean Braila sub nr. 1728/26.01.2023; 

Având la bază prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36/2006 prin 
care a fost aprobată asocierea Consiliului Județean Brăila la Clubul sportiv Handbal Club 
“Dunărea” Brăila, structură sportivă avizată de Ministerul Tineretului și Sportului; 

Având în vedere art. 14 și art. 27 lit. “d”  din Statutul Asociației Sportive “Handbal 
Club Dunărea Brăila”; 

În baza art. 3 alin. 1 și art. 71 alin. 2 lit. “d” din Legea educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit dispozițiilor art. 46 din O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. 5 lit. “f” din Ordonanta de Urgenta 
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, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1 – Se aprobă contribuția bănească cu titlu de cotizație a Consiliului Județean 
Brăila din bugetul județului Brăila, capitolul 67.02, subcapitolul 67.02.05, paragraful 
67.02.05.01 cu suma de 12.000.000 lei, pe anul bugetar 2023 pentru susținerea financiară 
a activităților sportive desfășurate de Asociația Sportivă Handbal Club “Dunărea” Brăila. 

 
 



Art. 2 – Asociația Sportivă Handbal Club “Dunărea” Brăila va utiliza suma 
prevazută la art. 1 pentru decontarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților 
sportive ale clubului conform bugetului aprobat pentru anul 2023 de Adunarea Generală a 
Asociației Sportive Handbal Club “Dunărea” Brăila. 

Art. 3  –  Contribuția bănească cu titlu de cotizație a Consiliului Județean Brăila va 
fi alocată Asociației Sportive Handbal Club “Dunărea” Brăila la solicitarea expresă a 
acesteia, în tranșe trimestriale, cu precizarea exactă a categoriilor de cheltuieli ce vor fi 
efectuate și cu încadrare în bugetul aprobat  pentru această acțiune de către Consiliul 
Județean Brăila pe anul 2023 și bugetul aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 
Asociației Sportive Handbal Club “Dunărea” Brăila. 

Art. 4 – Asociația Sportivă Handbal Club “Dunărea” Brăila are obligația de a 
prezenta, pentru fiecare sumă alocată de Consiliul Județean Brăila, rapoarte financiare și 
de activitate însoțite de copii ale documentelor justificative din care să rezulte modul de 
utilizare al acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea fiecărui trimestru. 

Art. 5 – Decontarea tranșei următoare se condiționează de justificarea sumelor 
cheltuite în termenul prevăzut la art. 4. 

Art. 6 – Activitatea financiar-contabilă a Asociația Sportivă Handbal Club “Dunărea” 
Brăila va fi auditată de către Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Brăila, care va întocmi un raport anual cu privire la 
modul de utilizare a sumelor alocate. În acest sens Asociația Sportivă Handbal Club 
“Dunărea” Brăila va pune la dispoziția acestui compartiment toate documentele 
justificative aferente sumelor alocate de județul Brăila. 

Art. 7 – Prin intermediul Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției 
administrație publică, contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor 
responsabile. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: 

Bucalau Alexandru, Cortez Vasile, Capatina Marian, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop 

Cristian Florinel, Vlad -  Pascale Daniela Andreia. 

 

PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 


