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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.93 
                                        din 27 mai 2021 

 
 
privind : aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1.252,00 mp, situat in Municipiul 

Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara nr. 
70475/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al Municipiului Braila  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27  mai 2021; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
nr.9711/18.05.2021; 

- Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 9696/18.05.2021;  
- Adresa Primariei Municipiului Braila nr. 3910/2021; 
- Adresa Consiliului Judetean Braila nr. 2803/2021; 
- Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr. 68/25.02.2021 privind aprobarea 

solicitarii de trecere din domeniul public al Judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al Municipiului Braila si administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Braila, a terenului situat in Municipiul Braila, str. 
Mihail Sebastian nr. 19, in suprafata de 1242,00 mp, din acte si 1252,00 mp real 
masurata, inscris in Cartea Funciara nr. 70475;   
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 baza prevederilor art. 294 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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 trecerea terenului in suprafata de 1.252,00 mp, situat in 

Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara nr. 70475/Braila, 
din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in 
domeniul public al Municipiului Braila, fiind declarat din bun de interes public judetean in 
bun de interes public local. 

Art.2 -  Datele de identificare ale terenului mentionat la art.1 sunt prezentate in 
Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.3 – Predarea-primirea bunului imobil se va realiza pe baza de protocol, semnat 
de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si reprezentantii Consiliului Local 
Municipal Braila, in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari. 

 



Art.4 – Terenul va face obiectul unei investitii realizate de catre Primaria 
Municipiului Braila. 

Art.5 - Se modifica in mod corespunzator Anexa “Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila” aprobata de catre Comisia Speciala pentru intocmirea 
si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al judetului 
Braila. 

Art.6 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean 
Braila si Consiliul Local Municipal Braila. 

Art.7- Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului cancelarie si 
arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios: Institutiei Prefectului – 
Judetul Braila, Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului 
Judetean Braila si Consiliului Local Municipal Braila. 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
   
 
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 
 


