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                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.129 
                                                       din 28 mai 2020 
 
privind: aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si DISTRIGAZ SUD 

RETELE S.R.L. in vederea schimbului de date geospatiale, pentru 
actualizarea aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul 
Consiliului Judetean Braila.  

 
 

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 28 mai 2020; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

Raportul  Arhitectului Sef nr. 10058/20.05.2020, referitor la propunerea de aprobare a 
cooperarii intre judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si DISTRIGAZ SUD 
RETELE S.R.L., in vederea schimbului de date geospatiale, pentru actualizarea 
aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului Judetean 
Braila; 

Luand in considerare avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si respectiv ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 173 – alin. 7, lit a), , din O.U.G  nr. 57/03.07.2019  in cadrul careia se 

mentioneaza faptul ca: “(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), 
consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public judeţean;”. 

- art.15 punctul b, Legea 350/2001; 
- Directiva INSPIRE, Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea 

Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania; 
- In temeiul legii nr. 193/28.10.2019 pentru modificarea si completarea legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
- Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania in cadrul Agendei 

Digitale Europa 2020; 
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art. 1 -Se aproba cooperarea dintre Consiliul Judetean Braila si DISTRIGAZ 

SUD RETELE S.R.L. in vederea schimbului de date geospatiale, pentru actualizarea 
aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului Judetean 
Braila, conform Protocolului anexa la prezenta, parte integranta din anexa. 

 



 Art. 2 –Cooperarea produce efecte juridice de la data semnării sale de către părți, 
atâta timp cât DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. este concesionarul serviciului de 
distribuție a gazelor naturale în judetul Braila, sau pana la denuntarea unilaterala a uneia 
dintre parti. 

Art. 3 -Se mandateaza dl. Francisk Iulian Chiriac sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului Judetean Braila Protocolul de cooperare; 

 Art. 4 -Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura 
Arhitectului Sef, Compartiment Banca de Date Urbane si GIS din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judetean Braila; 
          Art .5-Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 
interesati. 
 
             

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi . 

 

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


