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COD F/PO-APC-02/06                                  
                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR.288  

                        din 29 noiembrie 2022 
 
privind : aprobarea trecerii unor active fixe(Corp C17 si partial Corp C18), situate in 

Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, din domeniul public in domeniul 
privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si 
casarii acestora 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2022; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
nr.26194/17.11.2022, Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, 
Contencios nr.26180/17.11.2022, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 23/2021 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de Avizare 
a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investitii “Desfiintare Cos de fum (C17) din incinta pavilionului A al Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila”,  Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 164/2017 privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii) revizuita si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii 
“Reparatii demontare instalatii, furnizare de echipamente, montare instalatii si 
echipamente termo mecanice in Centrala Termica” pav-A din cadrul Spitallui Judetean de 
Urgenta Braila si Adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgenta nr.45663/10.11.2022, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.25578/10.11.2022; 
 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: 
- Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere 

din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 
           - art.173 alin.1 lit.(c), art. 287 lit. b si art.361 alin.2 din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 - art. 864 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 In temeiul prevederilor 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 aproba trecerea unor active fixe(Corp C17 si partial Corp C18), situate in 

Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Braila, prevazute in anexa, parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.2 – Trecerea in domeniul privat se face in vederea scoaterii din functiune, 
valorificarii si casarii, dupa caz, in conditiile legii, a unor active fixe prevazute la art. 1. 



 
Art.3 - (1) Se imputerniceste Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila, in calitate 

de administrator, sa efectueze operatiunile de demontare, dezafectare si valorificare, cu 
respectarea prevederilor legale in domeniu, a bunurilor prevazute la articolul 1. 

(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor 
aferente, se fac venit la bugetul judetului. 

Art.4 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.40 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.5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Braila. 

Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Directiei administratie publica, 
contencios: Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Braila. 
 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 


