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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.14 
                                   din 28 IANUARIE 2021 

 
 

privind: aprobarea transmiterii imobilului  situat in municipiul Braila str. Hepites nr. 14, 
in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al  

             Judetului Brăila pe o perioada de 10 ani 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 ianuarie 2021;                                                  

Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat 

cu nr.1242/19.01.2021 si Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.1243/19.01.2021; 

Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale; 

In temeiul prevederilor art. 25 lit.g din Legea nr.481/2004, republicata, privind protectia 

civila; 

In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.(c), alin.4 lit.(b), art.349, art.350, 

art.351, art.352 si art.362 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind 

Codul administrativ; 

 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 A R A S T E: 
 

 Art.1. - Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Braila str. Hepites nr.14, 

in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila, 

pe o perioada de 10 ani. 

 

 Art.2. - Datele de identificare ale bunului mentionat la art.1 sunt prezentate in Anexele 

nr.1 si nr 2, parti integrante ale prezentei hotarari. 

 

 Art.3. - Imobilul isi pastreaza destinatia de Punct Comanda al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila. 

 

 Art.4. - Predarea-primirea bunului identificat conform art.2, se realizeaza pe baza de 

protocol de predare-primire, semnat de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si 

reprezentantii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila, in 

termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. 

 

 Art.5. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila 

foloseste bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita, sa 

prezinte anual raport privind activitatea desfasurata, precum si prognoze si strategii pentru 



perioada urmatoare si sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui. 

 

 Art.6. - Folosinta dobandita nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit 

unei alte persoane. 

 
 Art.7. - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila ii 

revine in mod expres raspunderea in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, 

conform art.9 din Legea nr.307/2006, republicata. 

 

 Art.8. - La incetarea folosintei gratuite sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in 

afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii si liber de orice sarcini. 

 

 Art.9. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila.  

 

 Art.10. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “Dunărea”  al Judetului Brăila  si Directiei Administrare Patrimoniu si 

Evidenta Bugetara. 

 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
  

         PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 
 

 
 


