
 
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
                                                  HOTARAREA NR.76 
                                                 din 31 martie 2020 
 
privind: aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 

2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul 
unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu 
strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un volum brut de 
masa lemnoasa de 3820 mc 

 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie 2020; 

 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de Specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

nr.5675/17.03.2020 si Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.5676/17.03.2020 ; 

 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; 

 Luand in considerare Hotararea nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017; 

In temeiul prevederilor art. 173, alin.1, lit.”c”, 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.I - Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 

2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, 

a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea 

valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, 

cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc, conform Caietului de sarcini-Anexa nr.1 

si Propunerii financiare-Anexa nr.2, parti integrante din aceasta hotarare. 



Art.II -Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr.189/26.09.2018 

raman neschimbate.  

Art.III -La data emiterii prezentei,  Hotararea nr.205/26.09.2019 privind aprobarea 

modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09.2018 privind aprobarea 

trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere 

(partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin 

licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un volum brut 

de masa lemnoasa de 3820 mc isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.IV -Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare 

Patrimoniu si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

Art.V -Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 

 

 

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

 
 


