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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

     H O T A R A R E A  Nr. 61 
           din 29 martie 2013 

 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului  Brailei  

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 martie 2013; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean 

Braila, raportul Biroului Resurse umane, salarizare, inregistrat la Consiliul Judetean 
Braila sub nr. 789/21.01.2013 precum si adresa Muzeului Brailei nr.25/09.01.2013 ; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale ; 
          Pe baza prevederilor O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru  stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul comun nr. 
277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul administratiei si internelor si Ministrul finantelor 
publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa 
la O.U.G nr.63/2010;         
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c”  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1 -Se aproba organigrama si statul de functii ale Muzeului Brailei, conform 
anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.41/2012  isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Muzeul Brailei. 

Art.4  Prin grija Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
adusa la cunostinta celor interesati.   
 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

 

         PRESEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZA 
                                 SECRETAR AL JUDETULUI, 
 
         GHEORGHE BUNEA STANCU                                           NICU FILOTE 


