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                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR. 290 

                        din 29 noiembrie 2022 
 

privind:  aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului „Teren 
extravilan comuna Vadeni” apartinand domeniului public al judetului 
Braila, ca urmare a dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea 
acestora in cartea funciara 

 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 29 noiembrie 2022; 
Având în vedere: 

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

înregistrat sub nr.26496/22.11.2022; 
- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Contencios înregistrat sub 

nr.26495/22.11.2022; 
Tinand cont de avizele Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat a judeţului şi Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
    În temeiul prevederilor  art. 173, alin. c, art. 182, alin. 1, 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 Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului „Teren 
extravilan comuna Vadeni”, apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a 
dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea acestora in cartea funciara, conform 
Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia 67 din Anexa 
„Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila” actualizata de catre 
Comisia Speciala pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al judetului Braila. 

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prederilor prezentei hotarari se insarcineaza  
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean 
Braila. 
 Art.4. -  Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva  din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 
implicati. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
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