
 

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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.125 
                                      din 22 iulie 2021 
 

privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 6 ani, a unui 
mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte  de Rechizitii a 
judetului Braila 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 22 iulie 2021;                                                  

 Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
inregistrat sub nr.141061/16.07.2021, Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 
inregistrat sub nr.14105/16.07.2021 si Referatul de Necesitate transmis de catre 
Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte  de Rechizitii a judetului Braila nr.270 
BR/13.07.2021, inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr.13683/13.07.2021; 

 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.4 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, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

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

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare;    

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1 - Se aprobă transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 6 ani, a unui 
mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila. 

Art.2 - Caracteristicile tehnice ale bunului sunt prezentate in Anexa, parte integranta 
din prezenta hotarare. 
            Art.3 - Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila va 
folosi mijlocul fix numai in interesul serviciului, neputand fi transmis nici oneros si nici cu 
titlu gratuit, unei alte persoane. 
           Art.4 - Cheltuielile de intretinere ale bunului dat in folosinta gratuita vor fi suportate 
din bugetul Consiliului Judetean Braila.  

Art.5 - Predarea-primirea bunului se va realiza prin proces verbal, semnat de catre 
reprezentantii Consiliului Judetean Braila si reprezentantii Secretariatului Tehnic al 
Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, in termen de 30 de zile de la data adoptarii 
prezentei hotarari. 

Art.6 - 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.7 - Prin grija Compartimentului 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 
 
 

 


