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                                              ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.316 

                    din 21 decembrie 2022 
 

privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
202/30.10.2018  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de 
proprietate al Județului Brăila, privind suprafețele de teren real măsurate, ale 
drumului județean: DJ 203 R – traseu: Ulmu - Valea Călmățui –DN 21 și 
completarea datelor de identificare, în inventarul domeniului public al județului 
Brăila 

  
      Consiliul Județean Brăila,întrunit în ședință ordinară, la data de 21 decembrie 2022; 

 Având în vedere: 

- Referat de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 

- Raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

înregistrat sub nr.28413/15.12.2022; 

- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Contencios înregistrat sub 

nr.28412/15.12.2022; 

- Adresa Direcției Tehnice și Lucrări Publice din cadrul Consiliului Județean Brăila 

nr.25863/14.11.2022; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.202/30.10.2018; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.44/28.02.2022; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.141/28.06.2022; 

 Conform documentatiei cadastrale inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 

nr.27242/05.12.2022 

 Văzând avizele Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 

internaționale; 

 In conformitate cu prevederile art. 104, art. 105, art. 106 si  art. 107 alin. (1) din 

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară.  

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 
H O T Ă R ĂȘ T E :  

 
 Art.I. -  Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila 

nr. 202/30.10.2018 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al 



Județului Brăila, privind suprafețele de teren real măsurate, ale drumului județean: DJ 203 R 

– traseu: Ulmu – Valea Călmățui –DN 21 și completarea datelor de identificare, în inventarul 

domeniului public al județului Brăila, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.II. - Se însușește documentația cadastrală privind modificarea anexei nr. 2. 

 Art.III. - Se împuterniceşte dl. Francisk - Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Brăila, să semneze declaratia autentica de modificare a limitelor si suprafetei din 

cartea funciara nr. 77212 Ciresu, conform noilor masuratori. 

Art.IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila. 

 Art.V. - Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința celor implicați. 

 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 

 


