
 

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

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.289  

                                 din 29 noiembrie 2022 
 

privind: aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate 
al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a 
drumului județean DJ 202B - traseu: Latinu - Gurguieți – Sihleanu - Scorțaru 
Nou – Gemenele - Movila Miresii - Țepeș Vodă - Urleasca și completarea 
datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila,  ca 
urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru 

  
Consiliul Județean Brăila, întrunit în sedință ordinară, la data de 29 noiembrie 2022; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
-Raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

înregistrat sub nr.26191/17.11.2022; 
- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Contencios înregistrat sub 

nr. 26189/17.11.2022; 
           -  Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020; 
           -  Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 136/28.06.2022;  

    -  Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 89292 Maxineni; 
Văzând avizele Comisiei bugeț-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

județului  și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale; 

In conformitate cu prevederile art. 9 ⃰1, alin (23) si alin (24), art. 10, alin (1) si alin (2), art. 
11, alin. 19 si alin. 24, art. 12 si art. 15 din Legea nr. 7/1996, din Legea cadastrului si a 
publicitatii imobiliare republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 Ș T E :  
 
 Art.I. Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului 
Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 202B - 
traseu: Latinu - Gurguieți – Sihleanu - Scorțaru Nou – Gemenele - Movila Miresii - Țepeș 
Vodă - Urleasca și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al 
județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru, 
conform anexei la prezenta, parte integrantă din aceasta hotărare. 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 
rămân neschimbate. 

 Art.III. Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.IV.  Prin grija Direcției Administrație Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi 
comunicată celor interesați.  

 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 


