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

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                    HOTARAREA NR.293  

                                 din 29 noiembrie 2022 
 

Privind: insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat 

al judeţului Brăila 

 

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

         Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
inregistrat cu nr.26306/18.11.2022, Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 
nr.26301/18.11.2022, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.270/31.10.2022 privind 
“aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public al judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, a terenului in  suprafata de 6 ha, amplasat in 
perimetrul comunei Vadeni”, Hotararea Consiliului Judetean Braila   nr.127/31.05.2022 
privind “aprobarea pretului de cumparare a constructiei situata in Braila, Soseaua 
Buzaului nr.2, corp de acces intrare U.P.U. si sala de recoltare probe analize laborator, nr. 
cadastral 95695-C1 si includerea acesteia in domeniul privat al judetului Braila” precum si 
Contractul de vanzare inregistrat la Consiliul Judetean Braila cu nr.25172/07.11.2022;   
         Văzând avizele Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii 

internaţionale; 

         Conform prevederilor art.173 alin.(1) lit.c, art.357 alin.(1), alin.(3) si alin.(4) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

        In temeiul prevederilor 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 Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art.1  Se insuseste inventarul actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat 

al judetului Braila, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean 

Braila    nr. 207/23.08.2022 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 

apartin domeniului privat al judetului Braila isi inceteaza aplicabilitatea. 

         Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor 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 comunicata Directiei 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

 
          PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
              FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 


