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

            CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                              HOTARAREA NR.233 

                             din 28 octombrie 2021 
 
 
privind: aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de inventar a unui imobil aflat in 

domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila si 
de trecere a acestuia in  domeniul public al judetului Braila   

  
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 octombrie 2021; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul de Specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara   nr. 
21453/19.10.2021,                                                                                                                                                   
Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.21452/19.10.2021, adresa 
Ministerului Finantelor inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.4878/09.03.2021, 
adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.19087/21.09.2021, Extrasul din Raportul de Evaluare al S.C. 
Androniu  Consulting S.R.L. inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
22649/23.10.2019 si Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2021 privind  
aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila, 
Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din proprietatea publica a statului in  proprietatea publica 
a judetului Braila; 

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. 287 lit. (a), art.292 alin.(1), alin. (3), (4) si (5) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, art.869 din 
Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicata si art.195 din Decizia Curtii 
Constitutionale nr.1/2014; In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), 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 A R A S T E: 
 
            Art.1 - Se aproba solicitarea de actualizare a valorii de inventar a unui imobil aflat in 
domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila si de trecere a 
acestuia in  domeniul public al judetului Braila.    
           Art.2 - Datele de identificare ale imobilului mentionat la Art.1 sunt prezentate in 
Anexa  nr.1 si Anexa nr.2, parti integrante din prezenta hotarare; 
           Art.3  - La data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.53/31.03.2021 privind  aprobarea propunerii de trecere a imobilului 
,,Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din 
proprietatea publica a statului in  proprietatea publica a judetului Braila.  

Art.4 - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
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