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

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.253 

                             din 26 noiembrie 2021 
 

privind:  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 57/16.04.2021 privind 

aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean 

Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila 

pe anul 2021 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 noiembrie 
2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila;  

Luand in discutie , raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, 
Contencios nr. 23820/19.11.2021 si raportul de specialitate al Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr. 23840/19.11.2021;  

Vazand avizele  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat 
al judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 
activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 
relatii internationale; 

Avand in vedere adresa Handbal Club Dunarea Braila nr. 1580/15.11.2021 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 23705/18.12.2021; 

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. 11 lit. “c” 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 administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. I – Articolul 1, din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 57/16.04.2021 

privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean Brăila la 



dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2021, se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:  

  ,,Art.1 - Se aproba contributia baneasca cu titlu de cotizatie a Consiliului 
Judetean Braila din bugetul  judetului Braila,  capitolul  67.02, subcapitolul 67.02.05, 
paragraful 67.02.05.01 cu suma de 5.000.000 lei, pe anul bugetar 2021, pentru 
sustinerea financiara a activitatilor sportive desfasurate de Handbal Club ,,Dunarea” 
Braila”. 

 Art. II - Restul prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 57/16.04.2021 
privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean Brăila la 
dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2021, raman  
neschimbate. 

Art. III -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Directiei 
Administratie Publica,Contencios, prezenta  hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 26 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Capatina 

Marian. Nu participa la vot domnul consilier judetean Negru Marius Catalin. 

 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU         


