
 

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

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.229 

                             din 28 octombrie 2021 
 

privind: aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al Muzeului Brailei “Carol I”,     
                asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul   

           Braila, str. Ana Aslan nr. 27 si preluarea acestora in administrarea Consiliului 
                  Judetean Braila 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 octombrie 2021; 
 Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.21402/19.10.2021, 
Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.21396/19.10.2021 si  Adresa Muzeului 
Brailei “Carol I” nr.1673/07.10.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 
nr.20549/07.10.2021; 
 Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
 In conformitate cu prevederile art.350 alin.2 lit.(e) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019, privind Codul administrativ;  

 In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.(a) din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

                                               H O T A R A S T E : 

 

    Art.1 - Se aproba incetarea dreptului de folosinta gratuita al Muzeului Brailei “Carol I”, 
asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul Braila, str. Ana 
Aslan nr. 27 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila. 

Art.2  - Obiectele de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul Braila, str. 
Ana Aslan nr.27, se identifica prin datele inscrise in Anexa, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.3 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.208/2019 privind aprobarea transmiterii in folosinta 

gratuita, pe o perioada de 6 ani, a obiectelor de inventar aflate in dotarea imobilului din str. 

Ana Aslan nr. 27, catre Muzeul Brailei “Carol I”. 

 Art.4 - Predarea – primirea bunurilor se va realiza pe baza de proces verbal de 

predare-preluare, in termen de 30 de zile de la adoptarea hotararii. 

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 

Muzeul Brailei “Carol I”. 

Art.6 - Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Directiei Administratie Publica, 
Contencios: Institutiei Prefectului – Judetul Braila, Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara si  Muzeului Brailei “Carol I”. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU                                                                  


