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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.51 
                                     din 31 MARTIE 2021 

 
 
privind:  modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 6/2019 privind 

aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre 
Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, a unui 
autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la 
data de 31.01.2025   

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie 2021;                                                  
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

nr.5911/23.03.2021; 
- Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 5907/23.03.2021;  
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 6/2019 privind aprobarea prelungirii termenului 

de transmitere in folosinta gratuita catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de 
Rechizitii a Judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o 
perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025;   
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. 13 alin. 5 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 
219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind 
rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, art.173, alin. 4, lit.b si art. 362, alin. 
2, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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 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 aprobă modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 6/2019 
privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Secretariatul 
Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a 
Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025, conform Anexei , parte 
integranta din prezenta hotarare.   
 
 Art.II - Predarea – primirea bunului care face obiectul transmiterii in folosinta gratuita, se 
va realiza pe baza de proces verbal de predare – primire, incheiat intre Consiliul Judetean Braila 
si Secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila. 
 

Art.III - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 6/2019 privind 
aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Secretariatul Tehnic al  



 
 
 
Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a Judetului 
Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025, raman neschimbate. 

 
Art.IV - Cu respectarea prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 

Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Secretariatul Tehnic al 
Comisiei Mixte de Rechizitii  a judetului Braila. 

 
Art.V - Prin grija Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 

Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati si transmisa celor in 
drept. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

   
 
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


