
 

Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
                                                  HOTARAREA NR.74 
                                                 din 31 martie 2020 
 
 

privind: aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor 

judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2019 

 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie 2020;                                                  

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

Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

nr.5805/18.03.2020, Raportul Directiei Administratie, Publica, Contencios 

nr.5804/18.03.2020 si Procesul verbal de inventariere nr. 2607/06.02.2020; 

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.173 alin.1 lit.”c” din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ si Ordinului nr. 2861/2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ; 

 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  actualizarea elementelor de identificare si a valorilor drumurilor 

judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2019, conform anexei, 

parte integranta la prezentul proiect de hotarare. 



 Art.2. Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitiile nr. 

1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,19,20,23,24,25 si 26, coloanele nr. 3 si nr. 5 din 

inventarul domeniului public al judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului 

Judetean Braila nr. 172/2017.  

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

Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 Art.4. Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 
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