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                                                  HOTARAREA NR.27 
                              Din 26 FEBRUARIE 2021 

 
 

privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre 
Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din 
imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument-
Kiseleff, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 2 ani   

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 februarie 2021;                                                  
Avand in vedere: Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de Specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 
3111/10.02.2021, Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.3558/17.02.2021 si 
Adresa Asociatiei Judetene de Fotbal Braila inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
2346/01.02.2021. 

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. 92, alin.2 lit.(e), art. 108 lit.(d), art.297 alin.1 lit.(d),  
art. 349, art.350 si art. 351 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  
 In temeiul prevederilor art.173 alin 1 lit.(c), alin.4 lit.(a),  art.182 alin.(1) si art.196 alin.1 
lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

                
 

H O T A R A S T E: 
 
  Art.1 - Se aproba prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre 
Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din imobilul Sala 
Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument-Kiseleff, proprietate publica a 
judetului Braila, pe o perioada de 2 ani; 

   Art.2 - Datele de identificare ale spatiului mentionat la art. 1 sunt prezentate in 
Anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante ale prezentei hotarari; 
 Art.3 - Spatiul mentionat la art.1 va fi utilizat pentru desfasurarea activitatilor de 
organizare a activitatii fotbalistice la nivelul judetului Braila, in baza legilor si regulamentelor 
in vigoare, fiind interzisa schimbarea destinatiei acestuia precum si asocierea cu persoane 
fizice sau juridice pentru desfasurarea altor activitati; 
 Art.4 - Asociatia Judeteana de Fotbal Braila foloseste bunul potrivit destinatiei in 
vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita, are obligatia sa prezinte anual raport 
privind activitatea de utilitate publica desfasurata, precum si prognoze si strategii pentru 
perioada urmatoare si sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui; 
 Art.5 - Cheltuielile de intretinere ale spatiului dat in folosinta gratuita, vor fi suportate 
de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, proportional cu suprafata detinuta; 
 Art.6 - Folosinta dobandita nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, 
unei alte persoane; 
 Art.7 - Asociatiei Judetene de Fotbal Braila, ii revine in mod expres raspunderea in 
ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea nr.307/2006, 
republicata; 



 Art.8 - La incetarea folosintei gratuite sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in 
afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii si liber de orice sarcini; 
 Art.9 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Asociatia Judeteana de Fotbal 
Braila; 
 Art.10 - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: Asociatiei Judetene de Fotbal Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
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