
 

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

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 261     

                                   din 18 noiembrie 2020 
 
 

privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consorțiul 

Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială fără 

personalitate juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei 

Nationale 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 18 noiembrie 2020; 

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

 Luand in discutie raportul de specialitate al Directiei administratie publica, 

contencios, inregistrat sub nr.21978/03.11.2020; 

Vazand avizele  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 

relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 

activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile Anexei 2 Cap. II art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului 

Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de 

organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul 

profesional şi tehnic; 

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

voturilor; 

Avand in vedere prevederile art.173, alin.5, lit.”a” 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 aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai 

Consiliului Judetean Braila in cadrul Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-

Est, dupa cum urmeaza: 

- Doamna Anton Gina - membru titular 

- Doamna Balanica Dragomir Mariana Carmelia - membru supleant 

Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2015 se modifica si se 

completeaza in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. - Incepand cu data prezentei , Hotararea Consiliului Judetean nr.81/2017 isi 

inceteaza aplicabilitatea.  

Art.4 -  Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 

publica, contencios,  va comunica prezenta hotarare celor interesati. 

 
 

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       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA        

BULETIN DE VOT 

pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consorțiul 

Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Optiunea 

1. -membru titular  

2. - membru supleant  

NOTA:  Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe care 

doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste  sa il voteze. 

      La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea 

clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate . Abtinerile se centralizeaza la 

voturi  “contra”. 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA        

BULETIN DE VOT 

pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consorțiul 

Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Optiunea 

1. -membru titular  

2. - membru supleant  

NOTA:  Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe care 

doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste  sa il voteze. 

      La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea 

clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate . Abtinerile se centralizeaza la 

voturi  “contra”. 

 



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                         

 

Proces verbal 

privind rezultatul votarii pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 

Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est 

In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele: 

   A.Buletine de vot introduse in urna_________ 

   B.Buletine de vot nule___________________ 

   C.Buletine de vot valabil exprimat__________ 

Repartizarea voturilor 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Voturi “pentru” Voturi “contra” 

1    

2    

 

 Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnati, in calitatea de 

reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare 

Sud-Est  consilierii judeteni: 

1. ________________________________ - membru titular  

2. ________________________________ - membru supleant 

Comisia de numarare a voturilor: 

Nume si prenume                                                                                          Semnatura 

1.________________________                                                                    _________ 

2.________________________                                                                    _________ 

3.________________________                                                                     _________ 

    



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA        

BULETIN DE VOT 

pentru desemnarea unui consilier judetean in calitate de membru al Autoritatii 

Teritoriale de Ordine Publica Braila 

 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Optiunea 

1.   

 

NOTA:  Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe care 

doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste  sa il voteze. 

      La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea 

clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate . Abtinerile se centralizeaza la 

voturi  “contra”. 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA        

BULETIN DE VOT 

pentru desemnarea unui consilier judetean in calitate de membru al Autoritatii 

Teritoriale de Ordine Publica Braila 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Optiunea 

1.   

 

NOTA:  Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe care 

doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste  sa il voteze. 

      La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea 

clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate . Abtinerile se centralizeaza la 

voturi  “contra”. 



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                         

 

Proces verbal 

privind rezultatul votarii pentru desemnarea unui consilier judetean in calitate de 

membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila  

In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele: 

   A.Buletine de vot introduse in urna_________ 

   B.Buletine de vot nule___________________ 

   C.Buletine de vot valabil exprimat__________ 

Repartizarea voturilor 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele Voturi “pentru” Voturi “contra” 

1    

 

 Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnat in calitate de membru 

al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila dna/dl consilier judetean: 

_______________________________________ 

 

Comisia de numarare a voturilor: 

Nume si prenume                                                                                          Semnatura 

1.________________________                                                                    _________ 

2.________________________                                                                    _________ 

3.________________________                                                                     _________ 

    

 

 

_________ 


