
 

 

 

 
Dosar III-E-5                                  
                                                                ROMANIA 
                                                           JUDETUL BRAILA 

                      CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                        HOTARAREA NR.130 
                                                            din 23 iulie 2019 
 
 
privind:  Acordul de principiu al Consiliului Judetean Brăila pentru asocierea Judetului 

Brăila, prin Consiliul Judetean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local 
Municipal Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului 
Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune 

 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2019;  
 Urmare a adresei Primarului Municipiului Braila nr. 21041/04.07.2019, inregistrata la CJ 
Braila cu nr. 13694/04.07.2019; 

Având în vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 
rapoartul de specialitate al Direcţiei administraţie publică, contencios nr. 14677/17.07.2019; 

Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
judeţului Comisia pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii internationale si 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si activităţi sportive; 
 In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ; 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1 - Consiliul Judetean Brăila își exprimă acordul de principiu pentru asocierea Judetului 
Brăila, prin Consiliul Judetean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, 
pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării 
unor interese comune. 

 
Art.2 - (1) În cadrul asocierii, Municipiul Brăila se obligă să întocmească Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție, precum și expertiza tehnică pentru realizarea obiectivului. 
(2) După realizarea documentațiilor prevăzute la alin. (1), forma contractului de asociere, în 

care se va prevedea, în mod expres, întinderea drepturilor și a obligațiilor părților, va fi supusă 
analizei și aprobării autorităților deliberative. 
 

Art.3  - Suma estimată realizării documentațiilor menționate la art. 2 alin. (1) este prevăzută 
în bugetul local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 150/16.04.2019, la cap. 
70.02, art. 71 alin. (03). 
 

Art.4 - Bunul imobil denumit generic „Stadionul Municipal Brăila” are datele de identificare 
prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 
 



 

 

 
 
Art.5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 

patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 
Art.6 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie 

publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

         
 
 
       PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 
 

 


