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

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.210 
                                    din 29 septembrie 2021 

 

privind: aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul 
Braila str. Polona nr.14, proprietate publica a judetului Braila, ca urmare a 
finalizarii proiectului „Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a 
releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista 
Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 septembrie 2021;                                                  
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
nr.19071/21.09.2021, al Directiei Administratie Publica, Contencios nr.19067/21.09.2021 si 
Adresa Directiei Arhitect Sef inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 
nr.6915/05.04.2021; 

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; 
 Conform prevederilor art.173 alin.1 lit.(c) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, 
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
    In temeiul prevederilor art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E : 

 

Art.1. - Se aproba rectificarea datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul 
Braila str. Polona nr.14, proprietate publica a judetului Braila, ca urmare a finalizarii 
proiectului „Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a releveelor si studiilor istorice ale 
monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila”, 
conform Anexei nr.1 si Anexei nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.93, din 
“Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila” actualizat 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 Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Muzeului Brailei 

“Carol I” 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 


