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JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
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T..A.. R...A.. R. E..A.. NR.. 2 4 4
d i n 29.05.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Braila pentru trecerea din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului Braila, in vederea casarii
~i demolarii, a corpului de construc1ie C3 in suprafa1a de 33,00 mp din
imobilul situat in Municipiul Braila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190,
Gradini1a cu program normal nr. 18 (structura a Gradini1ei cu program
saptamanal nr. 49), in vederea radierii acestuia din Cartea Funciara.
ClONSILIUL LOClAL lVIUNIClIPAL BBAII.A

La ini1iativa Primarului Municipiului Braila;
Avand in vedere referatul de aprobare al ini1iatorului, precum l?i adresa
nr. 258/19.03 .2020 a Gradini1ei cu program saptamanal nr. 49, unitate cu
personalitate juridica pentru Gradini1a cu program normal nr. 18 Braila , inregistrata la
Primaria Municipiului Braila sub nr. 8241/20 .03.2020 ;
Vazand raportul comun de specialitate al Direc1iei Arhitect $ef ~i Direc1iei
Cultura, Inva1amant, Sport ~i Turism, precum ~i avizele comisiilor nr. 1, 2 ~i 4 din
cadrul C.L.M . Braila;
In conformitate cu prevederile art. 864 Cod Civil, art. 112 alin. (6) din Legea
nr. 1/2011, Legea educa1iei na1ionale, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i
Ordinului Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 5819/2016;
In baza art. 129 alin. (1), ali~. (2) lit.' c) ~i art. 361 ali~. (2), (3) ~i (4) din O.U.G.
nr. 57/2019 , cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin'. (1) §i (3), coroborat cu art. 196 alin . (1) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare;
HOTA.R...A..STE:
Art.1 Se da acordul Consiliului Local Municipal Braila pentru trecerea din
domeniul public in domeniul privat al Municipiului Braila, in vederea casarii ~i
demolarii, a corpului de construc1ie C3 in suprafa1a de 33,00 mp din imobilul situat in
Municipiul Braila, B-dul Alexandru loan Cuza nr. 190, Gradinita cu program normal
nr. 18 (structura a Gradini1ei cu program saptamanal nr. 49), in vederea radierii
acestuia din Cartea Funciara.
Art.2 Prezenta hotarare produce efecte numai dupa ob1inerea avizului conform ,
emis de Ministerului Educa1iei Na1ionale in condi1iile art. 112 alin. (6), respectiv
alin. (6') din Legea nr. 1/2011 - Legea educa1iei na1ionale, cu modificarile §i
completarile ulterioare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila,
prin Directia Arhitect $ef, Directia Cultura, Invatamant, Sport ~i Turism ~i Directia

Finantelor Publice Locale, precum ~i de catre Gradinita cu program saptamanal
nr. 49, unitate cu personalitate juridica pentru Grildinita cu program normal nr. 18
Braila iar Secretarul General al Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati.
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