
 

 

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

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.286 
                                            din 23 decembrie 2021 
 

privind: atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului  

Brăila 

 

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 23 decembrie 2021; 

Având în vedere: 

 - Raportul Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public si privat al județului Brăila numită prin Dispoziția 

nr.322/27.11.2020 a Președintelui Consiliului Județean Brăila înregistrat cu  

nr.25774/14.12.2021; 

-  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,  

- Raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidentă Bugetară, 

înregistrat cu nr.25775/14.12.2021; 

- Raportul Direcției Administrație Publică, Contencios înregistrat cu 

nr.25768/14.12.2021;  

-Declarația Secretarului General al Unitații Administrativ - Teritoriale Județul Brăila 

nr.18067/07.09.2021 potrivit art. 289, alin. (6), lit (b) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului  

nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 289, alin.(5), alin. (6) și art. 607 alin (4) din Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului  nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare și 

ale Hotărarii Guvernului României nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 

orașelor, al municipiilor și al județelor; 

Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 57/28.05.2010 privind însușirea inventarului 

actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila; 

Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila” la 

Hotărârea Guvernului României nr. 363/2010 privind atestarea domeniului public al judeţului 



 

Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

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

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

internationale;          

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

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

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila, insusit prin 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 57/2010, cu modificările si completările ulterioare si 

atestat potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 363/2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Brăila, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completeaza dupa 

cum urmează: 

a) la Secțiunea nr. I “Bunuri imobile” se abrogă pozițiile: nr. 29, nr. 58, nr. 61, nr. 71, nr. 

72, nr. 75 și nr. 76; 

b) la Secțiunea nr. I “Bunuri imobile” dupa poziția nr. 80 se introduc 11 poziții noi, 

pozițiile nr. 81 - nr. 91, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărare; 

c) la Secțiunea nr. II “Bunuri mobile” după poziția nr. 7 se introduc 5 poziții noi,  pozițiile 

nr. 8, 9, 10, 11 si 12 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se insarcinează cu aplicarea prezentei Direcția Administrare Patrimoniu si 

Evidentă Bugetară. 

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Brăila modificat si completat conform art. 1 constituie anexă la 

Statutul Judetului Braila. 

Art.4.  Prin grija Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi 

adusă la cunoştinţă persoanelor interesate si transmisă celor in drept și va asigura publicarea 

pe site-ul Consiliului Județean Brăila și in Monitorul Oficial al Județului Brăila. 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU    


