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

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR.291  

                        din 29 noiembrie 2022 
 

privind: aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului Nava de pasageri „Ovidiu 

I”, apartinand domeniului privat al judetului Braila, ca urmare a finalizarii 

proiectului „Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti 

a judetului Braila” 

 

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.26231/17.11.2022, Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.26225/17.11.2022 si Adresa Directiei Strategii de Dezvoltare,  inregistrata la Consiliul 

Judetean Braila sub nr.22343/12.10.2022; 

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; 

In baza prevederilor cap III pct. 1.2.4.2. din Ordinul nr. 1.917/12.12.2005, actualizat, 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 

institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a 

acestuia; 

 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 modificarea valorii de inventar a bunului Nava de pasageri „Ovidiu 

I”, apartinand domeniului privat al judetului Braila, ca urmare a finalizarii proiectului „Turism 

si educatie-o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila”, conform 

Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.1, Sectiunea II 

Bunuri mobile, din Anexa “Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al judetului 

Braila”, actualizata de catre Comisia Speciala pentru intocmirea si actualizarea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al judetului Braila. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

Art.4. Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 

comunicata: Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directiei Strategii de 

Dezvoltare.      
 Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 


