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                                                 ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

     CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                        HOTARAREA NR.288 

                     din 23 decembrie 2021 
 

privind: trecerea din domeniul public al judetului Braila și administrarea Consiliului 

Judetean Braila, în domeniul privat al judetului Braila și administrarea 

Consiliului Judetean Braila a suprafeței de 4.418 mp, situată în vecinătatea 

Lacului Blasova, pe teritoriul administrativ al Comunei Frecăței 

 
Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la data de 23 decembrie 2021; 
Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

înregistratat sub nr. 26557/22.12.2021; 
- Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Contencios înregistrat sub 

nr.26564/22.12.2021; 
- Solicitarea de concesionare a unei societăți comerciale nr.236/2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila sub nr. 18612/2021; 
           Ținând cont de avizele Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și Comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 
          Luând în considerare prevederilor art. 87, alin. (5), art. 173, alin. (1), lit. ,,c”, art. 286, 
alin. (1) și alin. (3), art. 355, art. 361, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
prevederile art. 863, lit. ,,f” din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care reglementează regimul domeniului public și 
privat al unităților administrativ - teritoriale; 
          Văzând prevederile art. 108, lit. b), art. 173, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgentă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) și (2) și art.196 alin. (1), lit. ”a” din 
Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

         Art.1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brăila și administrarea 
Consiliului Județean Brăila, în domeniul privat al județului Brăila și administrarea Consiliului 
Județean Brăila, a suprafeței de 4.418 mp, cu datele de identificare cuprinse în anexele nr. 
1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre; 
        Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri vor conduce la modificarea, în mod 
corespunzător, a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 172/2017 privind însușirea 
inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila și a 
Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 82/2021 privind însușirea inventarului actualizat al 
bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Brăila; 



         Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului Județean 
Brăila. 
        Art.4. - Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției 
Administrație Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor 
implicați. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

 
     PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU    

 

 

 


