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

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 257     

                                    din 27 octombrie 2020 
 
 
privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
              administratie al Muzeului Brailei “Carol I” 
 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27 octombrie 2020; 
 Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare al presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
 Raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub 

nr.21442/26.10.2020; 
Adresa Muzeului Brailei “Carol I” nr.1531/22.10.2020 inregistrata la Consiliul Judetean 

Braila sub nr.21220/22.10.2020; 
Vazand avizele ale Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 
activitati sportive; 

Avand in vedere art.12 alin. 2 din Regulamentul de organizare si functionare – Muzeul 
Brailei “Carol I”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 192/30 octombrie 2018; 

Potrivit dispozitiilor art. 27 alin. 1 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 
311/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

Avand in vedere prevederile art.173, alin.5, lit.”d” si art.176  din Ordonanţa de urgenţă  

nr. 57/2019 privind  Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al Muzeului Brailei „Carol I”, dupa cum urmeaza: 

1. Vaduva Dumitru - membru titular 
2. Ghiorghiu Marian - membru titular 
3. Bordea Daniela - membru titular 
4. Negru Marius-Catalin - membru titular 
5. Dobrota Marius-Valentin - membru supleant 
6. Banica Carmen Elena - membru supleant 



 
Art. 2 – Pe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.210/29 noiembrie 2018, Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.63/29 mai 
2019, precum si ale Hotararii Consiliului Judetean nr.90/28 iunie 2019. 

Art. 3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor desemnate la art. 1 si 
Muzeului Brailei “Carol I”, in vederea ducerii la indeplinire. 

 
 

Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
 
 
 
            PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 

                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU       

 
 
 
 


