
 
 

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

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.285      

                                   din 18 noiembrie 2020 
 
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor 
mijloace fixe  

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 18 noiembrie 2020; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat 
cu nr.22390/06.11.2020  si Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 
22388/06.11.2020; 
 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. 20, alin. 2 din O.G. nr. 88/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.173, alin. 4, lit.b si art. 362, alin. 2, din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, 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 transmiterea in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii 
de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe, 
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2. - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila va 
proceda la inregistrarea bunurilor in contabilitatea proprie in afara bilantului. 
 Art.3. - Mijloacele fixe achizitionate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila 
vor fi transmise pe baza de proces verbal de predare - primire Inspectoratului pentru Situatii 
de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei hotarari. 
 Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila 
si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila. 
 Art.5. - 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 GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      

 
 
 


