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                                                        ROMANIA 
                                                JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.219 

                             din 28 octombrie 2021 
 

privind: aprobarea cumpărării construcției C15 – magazie, situată în municipiul 

Brăila, strada Pietății, nr. 1, Spitalul Județean de Urgență, Corp B, Cartea 

funciară nr. 81186 Brăila și aprobarea componenței comisiei de negociere a 

valorii de cumpărare a bunului 

Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2021; 
Având în vedere: 

     -   Referatul de aprobare al consilierilor județeni: Botea Viorel, Ismail Duran și Toma 
Broască Virginia Geanina; 

- Raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 
înregistratat sub nr. 21630/21.10.2021; 

- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Contencios înregistrat cu 
nr.21625/21.10.2021; 

     - Solicitarea de vănzare a societății S.C. BURCANINI S.R.L. Brăila înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 3179/11.02.2021; 

- Adresele Spitalului Județean de Urgență Brăila nr. 19559/25.05.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 10386/26.05.2021 și nr. 28127/23.07.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 15061/29.07.2021, cu privire la acordul de principiu al 
Consiliului de Administrație, privind cumpărarea construcției în vederea desfășurarii 
activităților de triaj epidemiologic și sală de așteptare ambulatoriu; 

      - Raportul de evaluare nr. 2109312/01.10.2021, înregistrat la Consiliul Județean 
Brăila sub nr. 20437/06.10.2021; 

Văzând avizele Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat 
al judetului, Comisiei pentru sănătate și protecție socială și Comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații internaționale; 

Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni; 
          Ținând cont de prevederile art. 29, alin.1, lit. ,,a” din Legea nr. 98/2016, privind 
achizițiile publice, actualizată, cu modificarile și completarile ulterioare; 
          În baza prevederilor art. 863, lit. ,,f” din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul 
civil, cu modificarile și completarile ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (5), lit. c) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) și (2), art. 196 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și  completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Â Ș T E : 
 

       Art.1. - Se aprobă cumpărarea construcției C15 magazie, situată în municipiul 
Brăila, strada Pietății, nr.1, în incinta Spitalului Județean de Urgență, Corp B, înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 81186 Brăila;       
         
 Art.2. - Se însușește Raportul de evaluare nr. 2109312/01.10.2021, înregistrat la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 20437/06.10.2021, prezentat în Anexa nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 



       Art.3. – (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere a valorii de cumpărare a 

construcției C15 – magazie, situată în municipiul Brăila, str. Pietății, nr.1, în incinta Spitalului 

Județean de Urgență, Corp B, in urmatoarea componenta:        

1. Botea Viorel – consilier judetean 

2. Capatina Marian – consilier judetean 

3. Dobrota Marius Valentin – consilier judetean 

4. Tiripa Marcela – consilier in cadrul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta   

                     Bugetara 
5. Sulicu Orest – consilier juridic in cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios 

 
(2) Comisia stabilită va negocia prețul de cumpărare a construcției, fără a depăși 

valoarea rezultată din raportul de evaluare; 
         
          Art.4.  - Construcția cumpărată în condiţiile prezentei hotărâri se înregistrează în 
Cartea Funciară, ca bun aparţinând domeniului public al Consiliului Județean Brăila, la 
valoarea prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare, conform procesului verbal de 
negociere, iar inventarul bunurilor care aparţin domeniului public se completează în mod 
corespunzător;  
        
           Art.5.   - Se împuternicește domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului 
Județean Brăila, să semneze pentru și în numele Consiliului Județean Brăila contractul de 
vănzare cumpărare, având ca obiect construcția prevăzută la art.1;   

             
            Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Direcția Administrare Patrimoniu și Evidentă Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila; 
              
           Art.7. - Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției 
Administrație Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostință celor 
interesați. 
 
 

Hotararea a fost adoptata in unanimitate. Membrii comisiei de negociere au fost desemnati prin vot secret pe baza 
de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege. 

 
 

PRESEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZA 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU       


