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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.39 
din 10 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al  judetului Braila pe anul 
2019 si estimarile pe anii 2020-2022 
 
        Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 aprilie 2019; 
       Avand in vedere:  
- expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;  
- raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 
6872/09.04.2019 cu privire la  aprobarea bugetului local al  judetului Braila pe anul 2019 si 
estimarile pe anii 2020-2022; 
- raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 
- adresele Administratiei Judetene  a Finantelor Publice Braila cu nr.35060/19.03.2019, 
6726/05.04.2019, 36636/08.04.2019; 
- propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind 
necesarul de fonduri pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor  din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; 
prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
       In baza  prevederilor art. 91 alin. 3, lit. a, art.97 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
      In temeiul  art.115 alin.1  lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba bugetul local centralizat  de venituri si cheltuieli al  judetului Braila,  pe anul 
2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta  
hotarare. 
Art.2 Se aproba bugetul local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului Braila, sectiunea 
de functionare,  pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.1a, parte 
integranta din prezenta  hotarare.  
Art.3 Se aproba bugetul local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului Braila, sectiunea 
de dezvoltare,  pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.1b, parte 
integranta din prezenta  hotarare.  
Art.4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate pe anul 
2019 si estimarile pe anii 2020-2022 al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate pe anul 2019 si 
estimarile pe anii 2020-2022 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila, conform 
anexei nr.3, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.6 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate pe anul 2019 si 
estimarile pe anii 2020-2022 pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 
Braila, conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta  hotarare. 
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Art.7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate pe anul 2019 si 
estimarile pe anii 2020-2022 pentru Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti, conform anexei 
nr. 5, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.8 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate si Lista de investitii 
publice pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Biblioteca Judeteana “ Panait 
Istrati” Braila sursa de finantare buget local, conform anexelor nr.6 si 7, parti integrante din 
prezenta  hotarare. 
Art.9 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  titluri, articole, alineate si Lista de investitii 
publice pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului, conform anexelor nr.8-11, parti integrante din prezenta  
hotarare. 
Art.10 Se aproba bugetul centralizat de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 
anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 12, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 
Art.11 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, alineate 
sectiunea de functionare, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 12a, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 
Art.12 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate, 
sectiunea de dezvoltare, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 12b, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 
Art.13 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Braila, conform anexelor nr.13 si 14, parti integrante din prezenta  
hotarare. 
Art.14 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe  capitole,titluri, articole, alineate si Listele 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, conform anexelor nr.15-20, parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.15 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate si Listele 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 
Braila, conform anexelor nr.21-23, parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.16 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Muzeul Brailei “Carol I” , 
conform anexelor nr.24 si 25, parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.17 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Filarmonica “Lyra-George 
Cavadia”, conform anexelor nr.26 si 27 parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.18 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022,  pentru Scoala Populara de Arte si 
Meserii “Vespasian Lungu”, conform anexelor nr.28-29 parti integrante din prezenta  
hotarare. 
Art.19 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole,  titluri, articole, alineate si Lista 
de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexelor nr.30-31, parti 
integrante din prezenta  hotarare. 
Art.20 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, alineate pe  titluri, 
articole, alineate si Lista de investitii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru 
Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila- sursa de finantare venituri proprii, conform 
anexelor nr.32-33, parti integrante din prezenta  hotarare. 
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Art.21 Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2019 al judetului Braila si 
estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.34, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.22 Se aproba utilizarea sumei de 98.112 mii lei din excedentul anilor precedenti al 
bugetului propriu al judetului Braila, ca sursa de finantare a  cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2019. 
Art.23 Se aproba utilizarea sumei de 11.584,96 mii lei reprezentand excedentul bugetar al 
anilor precedenti la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, din care: pentru sectiunea de 
functionare, suma de 9.568,87 mii lei si pentru sectiunea de dezvoltare, suma 2.016,09 mii 
lei. 
Art.24 Se aproba utilizarea sumei de 1.798,65 mii lei reprezentand excedentul bugetar al 
anilor precedenti la Spitalul de Pneumoftiziologie  Braila, din care: pentru sectiunea de 
functionare, suma de 1.256,19 mii lei si pentru sectiunea de dezvoltare, suma de 542,46 mii 
lei. 
Art.25 Se aproba utilizarea sumei de 43,44 mii lei reprezentand excedentul bugetar al anilor 
precedenti la Biblioteca Judeteana Panait Istrati Braila, pentru sectiunea de dezvoltare. 
Art.26 Se aproba repartizarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat pe 
unitati de cult,  in numar de 181 posturi finantate de la bugetul de stat pe anul 2019, conform 
anexei nr.35, parte integranta din prezenta  hotarare.  
Art.27 Se aproba lista cotizatiilor si contributiilor finantate din bugetul propriu al judetului 
Braila pe anul 2019, conform anexei nr.36, parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.28 Se aproba numarul de personal si fondul salariilor de baza aferent aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului 
Judetean Braila, pentru anul 2019, conform anexei nr.37, parte integranta din prezenta  
hotarare. 
Art.29 Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.  
Art.30 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.31 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 25 voturi „pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Draghincescu 
Simona. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan-Catalin. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.40 
din 10  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – 
Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din 
Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2019 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 aprilie 2019;  
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Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 
rapoartele de specialitate ale Direcţiei strategii de dezvoltare nr.6524/03.04.2019,  Direcţiei 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara nr. 6632/04.04.2019,  Direcţiei administraţie 
publică, contencios nr. 6746/08.04.2019 si Directiei tehnice si lucrari publice nr. 
6443/03.04.2019; 
Văzând rapoartele de avizare ale 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; 
 Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, modificata si completata; 
          In baza art. 91 alin. 1 lit.  „e”  si alin. 6 lit.  „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba „Regulamentul pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul 
Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in 
vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2019”, conform anexei, parte 
integranta din prezenta hotărâre.  
Art.2 Direcţia strategii de dezvoltare,  Direcţia administrare patrimoniu si evidenta bugetara, 
Directia tehnica si lucrari publice si  Direcţia administraţie publica, contencios vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija compartimentului 
cancelarie si arhiva din carul Directiei administraţie publica, contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi “pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan-
Catalin. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.41 
din 10  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii 
sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 aprilie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
 Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios si raportul 

Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, la proiectul de hotarare privind 
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aprobarea contributiei partiale a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2019; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridical, 
relatii publice, integrare, relatii internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura, culte, tineret si activitati sportive; 

Ca urmare a adresei Handbal Club “Dunarea” Braila 174/08.02.2019 inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 2761/11.02.2019; 

Avand la baza prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 36/2006 prin care a 
fost aprobata asocierea Consiliului Judetean Braila la Clubul sportiv Handbal Club “Dunarea” 
Braila, structura sportiva avizata de Ministerul Tineretului si Sportului; 

Avand in vedere art. 11 lit. “c” din Statutul Asociatiei Sportive “Handbal Club Dunarea 
Braila”; 

In baza art. 3 alin. 1 si art. 71 alin. 2 lit. “d” din Legea educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Potrivit dispozitiilor art. 46 din O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 6 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba contributia  Consiliului Judetean Braila din bugetul judetului Braila, capitolul 
67.02, subcapitolul 67.02.05, paragraful 67.02.05.01 cu suma de 3.000.000 lei, pe anul 
bugetar 2019 pentru sustinerea financiara a activitatilor sportive desfasurate de Handbal Club 
“Dunarea” Braila. 
Art.2 Handbal Club Dunarea Braila va utiliza suma prevazuta la art. 1 pentru decontarea 
cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor sportive ale clubului conform bugetului aprobat 
pentru anul 2019 de Adunarea Generala a HC Dunarea Braila. 
Art.3 Contributia Consiliului Judetean Braila va fi alocata HC Dunarea Braila la solicitarea 
expresa a acesteia, in transe trimestriale, cu precizarea exacta a categoriilor de cheltuieli ce 
vor fi efectuate si cu incadrare in bugetul aprobat  pentru aceasta actiune de catre Consiliul 
Judetean Braila pe anul 2019 si bugetul aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a HC 
Dunarea Braila. 
Art.4 Handbal Club  “Dunarea” Braila are obligatia de a prezenta, pentru fiecare suma alocata 
de Consiliul Judetean Braila, rapoarte financiare si de activitate insotite de copii ale 
documentelor justificative din care sa rezulte modul de utilizare al acestora, in termen de 5 
zile lucratoare de la expirarea fiecarui trimestru. 
Art.5 Decontarea transei urmatoare se conditioneaza de justificarea sumelor cheltuite in 
termenul prevazut la art. 4. 
Art.6 Activitatea financiar-contabila a Handbal Club “Dunarea” Braila va fi auditata de catre 
Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului Judetean Braila, care va intocmi un 
raport anual cu privire la modul de utilizare a sumelor alocate. In acest sens Handbal Club 
“Dunarea” Braila va pune la dispozitia acestui compartiment toate documentele justificative 
aferente sumelor alocate de judetul Braila. 
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Art.7 Prin intermediul Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 26 de voturi “pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache 
Stefan-Catalin. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.42 
din 10 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, ca 
urmare a aplicarii prevederilor art.71 din OUG nr.114/2018, pentru obiectivul de 
investiții: „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – 
Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau” 
 
          Consiliul Județean Brăila, intrunit in sedință extraordinară la data de 10 aprilie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Județean Brăila si 
Raportul comun al Direcției Strategii de Dezvoltare si al Direcției Tehnice si Lucrări Publice 
inregistrat sub nr. 6656/04.04.2019; 
 Văzand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului inconjurător, agricultura, turism, transport, 
Comisiei de strategii, studii prognoze economico-sociale si Comisiei de buget-finanțe, 
administrarea domeniului public si privat al județului; 
 Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 6 - 
Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională, Prioritatea de Investitii 6.1 
Stimularea mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

Potrivit prevederilor art.10, alin.4 lit. c) si alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

Pe baza prevederilor art.71 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.114/28.12.2018 
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, referitoare la 
majorarea salariului minim pentru domeniul constructiilor; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Judetean nr. 192/28.10.2016 privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice faza DALI si indicatorilor tehnico-economici si de 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 94/24.04.2017 privind aprobarea devizului general 
actualizat ca urmare a modificarii cotei de TVA, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal si a noilor indicatori tehnico-economici privind cheltuielile de capital 
necesare pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe 
traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-
Buzau”; 

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 3, lit. f) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 44 alin. 1 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare 
 

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 din OUG 
nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de transport judetean 
pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T 
Braila-Buzau”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărare. 
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai investitiei „Modernizarea 
infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, conform anexei nr.2, parte integranta 
din prezenta hotărare. 
Art.3  De la data prezentei hotărari orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărari se insărcinează Direcția Tehnică si 
Lucrări Publice si  Direcția Strategii de Dezvoltare. 
Art.5 Prezenta hotărare va fi adusă la cunostința celor interesați prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian,  Nechita 
Ovidiu si Iordache Stefan Catalin. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.43 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor       
judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019;                                                  
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.7030/10.04.2019, 
Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.7023/10.04.2019 si Procesul verbal de 
inventariere nr. 3342/19.02.2019; 

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.91, alin 1, lit c din Legea nr.215/2001, republicata si 
Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.(1)  si art.115 alin.1, lit. “c” din Legea administratiei 
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba  actualizarea elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca 
urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2018, conform anexei, parte integranta la 
prezentul proiect de hotarare. 
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitiile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 si 26, coloanele nr. 3 si nr. 5 din inventarul 
domeniului public al judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 
172/2017.  
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu  29 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache 
Stefan Catalin. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.44 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea propunerii de trecere a imobilului compus din teren in suprafata de 
5000 mp si constructie in suprafata de 8 mp, situat in intravilanul Orasului Ianca, str. 
Scolii nr. 2A, inscris in Cartea Funciara nr. 75241, din domeniul public al Orasului 
Ianca in domeniul public al Judetului Braila, pentru amenajarea sediului “Serviciului 
lucrari intretinere” a drumurilor judetene din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,  inregistrat sub 
nr.7017/10.04.2019 si Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub 
nr.7020/10.04.2019, din care reiese necesitatea si oportunitatea  preluarii terenului in 
suprafata de 5000 mp, adresa Consiliului Judetean Braila nr. 3263/036/18.02.2019 si adresa 
Primariei Orasului Ianca nr. 12081/2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
4809/2019; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

In baza prevederilor  art. 9 alin. (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul art. 91, alin. (1), lit. ,,c”, art. 97, alin. (1)  si art. 115, alin.(1), lit. “c”  din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba propunerea de trecere a imobilului compus din teren in suprafata de 5000 
mp si constructie in suprafata de 8 mp, situat in intravilanul Orasului Ianca, str. Scolii nr. 2A, 
inscris in Cartea Funciara nr. 75241, din domeniul public al Orasului Ianca in domeniul public 
al Judetului Braila, pentru amenajarea sediului “Serviciului lucrari intretinere” a drumurilor 
judetene din cadrul Directiei Tehnice si Lucari Publice, fiind declarat din bun de interes public 
local in bun de interes public judetean. 
Art.2 Datele de identificare ale imobilului mentionat la art.1 sunt prezentate in Anexa, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Predarea-primirea bunului imobil, se va realiza pe baza de protocol, semnat de catre 
reprezentantii Consiliului Judetean Braila si reprezentantii Consiliului Local al Orasului Ianca.  
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 
Consiliul Local al Orasului Ianca. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din 
cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios: Institutiei Prefectului – Judetul Braila, 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila 
si Consiliului Local al Orasului Ianca. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. Domnul consilier judetean Nechita Ovidiu nu participa la vot. 
S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.45 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului 
National de Sculptura Monumentala “Nicapetre”,  Braila 2018- editia III 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 7412/15.04.2019; 
In conformitate cu prevederile art 3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

78/26.04.2018 privind aprobarea Acordului de asociere dintre Judetul Braila prin Consiliul 
Judetean Braila si Muzeul Brailei “Carol I”, Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal 
Braila, Orasul Ianca prin Consiliul Local al Orasului Ianca,  Orasul Insuratei prin Consiliul 
Local  al Orasului Insuratei si Orasul Faurei prin Consiliul Local al Orasului Faurei, pentru 
organizarea Simpozionului National de Sculptura Monumentala „Nicapetre” Braila 2018 – 
Editia III, in perioada 06 august – 15 septembrie 2018; 
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

In temeiul prevederilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica si art. 91 alin (1) pct (c) din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit. “c” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba includerea in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului 
Judetean Braila, a operelor de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului National de 
Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Braila 2018- editia III. 
Art.2 Se completeaza Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017 privind 
insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila, 
cu  operele de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului National de Sculptura 
Monumentala “Nicapetre” Braila 2018 – editia III, conform Anexei, parte integranta la 
prezenta  hotarare. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 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. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.46 
din 24 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea contribuţiei pentru anul 2019 a judeţului Brăila, prin Consiliul   
Judeţean Brăila, pentru cheltuielile necesare administrării sl exploatării "Patinoarului 
artificial acoperit" din Municipiul Brăila, conform contractului de asociere intre Judeţul 
Brăila si Municipiul Brăila nr. 303/16.11.2018 
 

Consiliul   Judeţean   Brăila,   întrunit   in   şedinţa  ordinara   la   data   de 24 aprilie 
2019; 

Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 
raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, înregistrat sub 
nr.7262/11.04.2019 
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administraţie publica, juridica, relaţii 
publice si relaţii internaţionale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si 
privat al judeţului si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 
activităţi sportive; 

In baza Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 209/30.10.2018 si a Contractului de 
asociere intre Judeţul Brăila si Municipiul Brăila în vederea exploatării "Patinoarului artificial 
acoperit" din Municipiul Brăila, nr. 303/16.11.2018 

Vazand adresa Primăriei Municipiului Brăila nr.10079/01.04.2019, înregistrata la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr.6200/01.04.2019; 
Conform prevederilor art. 91 alin. 6 lit. "a" si „c" din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 35 
alin. 1 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera"c" din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

 
HOTAR ASTE:  

 
Art.1 Se aprobă contribuţia pentru anul 2019 a judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, 
pentru cheltuielile necesare administrării si exploatării "Patinoarului artificial acoperit" din 
Municipiul Brăila, conform contractului de asociere intre Judeţul Brăila si Municipiul Brăila nr. 
303/16.11.2018, astfel: 
Cheltuieli cu bunuri si servicii:    200 000 lei 
Cheltuieli de capital:    100 000 lei 
Art.2 Suma reprezentând contribuţia pentru anul 2019 a judeţului Brăila, prin Consiliul 
Judeţean Brăila, pentru cheltuielile necesare administrării si exploatării "Patinoarului artificial 
acoperit" din Municipiul Brăila, va fi acordata Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului 
Brăila, in baza cererii formulate de Primăria Municipiului Brăila, si dupa aprobarea de către 
Consiliul Judeţean Brăila. 
Art.3 Dupa virarea sumei de către Unitatea Administrativ Teritoriala a Judeţului Brăila, 
Primăria Municipiului Brăila va depune la Consiliul Judeţean Brăila documentele justificative 
care atesta utilizarea sumelor virate, pentru scopul pentru care au fost solicitate. 
Art.4 Sumele ramase nejustificate se restituie de către Unitatea Administrativ Teritoriala a 
Municipiul Brăila, Unităţii Administrativ Teritoriale a Judeţului Brăila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publica, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicata Primăriei Municipiului Brăila si 
Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in vederea ducerii la  îndeplinire. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale 
Alfredo-Vasile, Da Ros Maio Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-Catalin si Cirligea Florin-Eugen. Nu participa 
la vot domnul consilier judetean Munteanu Dumitru. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.47 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei 
Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pentru anul 2019, 
precum si desemnarea directorului executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila ca reprezentant in cadrul   
Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania 
 
             Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
             Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.7180/11.04.2019. 
             Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

Vazand adresa nr.2/16.01.2019 a Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din 
Judetele din Romania, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.932/16.01.2019 ;     
           Avand in vedere  prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii 
si fundatii, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si  ale Statutului Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din 
Judetele din Romania; 
            In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
  
Art.1 Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2019  in cuantum de 500 lei la bugetul  
Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania.   
Art.2 Se desemneaza directorul executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila ca reprezentant in cadrul Asociatiei 
Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania .   
Art.3 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 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 26 de voturi “Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan 
Catalin. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Varga Vasile Constantin, Nechita Ovidiu si Cirligea 
Florin Eugen. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.48 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei 
Secretarilor de  Judete din Romania pentru anul 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
           Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 
7178/11.04.2019. 
           Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 
           Vazand adresa nr.1/21.01.2019 a Asociatiei Secretarilor de Judete din Romania, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.1117/21.01.2019;     
           Avand in vedere  prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii 
si fundatii, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si  ale Statutului Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din 
Judetele din Romania; 
           In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2019  in cuantum de 500 lei la bugetul  
Asociatiei Secretarilor de Judete din Romania.   
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.3 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 AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.49 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in  calitate de 
membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania  pentru anul 2019 
 
             Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
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             Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.7181/11.04.2019; 
            Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 
            Vazand adresa nr584/07.12.2018 a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.24755/21.12.2018;     
            In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
                                                             
                                                            HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba cotizatia ce revine Consiliului Judetean Braila in  calitate de membru al  
Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania  pentru anul 2019 in valoare de 
57217,55 lei. 
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.3 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 18 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale 
Alfredo-Vasile, Da Ros Mario Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-Catalin si Cirligea Florin-Eugen. A votat 
impotriva  domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.50 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei „Centrul de Informare si 
documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 
2019 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 

Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei  Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara  inregistrat sub nr. 7623/17.04.2019, precum si  adresele Asociatiei 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” 
Braila nr. nr.77/16.04.2019 si nr.78/16.04.2019, inregistrate la Consiliul Judetean Braila cu nr. 
7574/16.04.2019;  

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
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 In conformitate cu prevederile art. 14, ale art. 91 alin. (1) lit. e din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba achitarea cotizatiei, in cuantum de 400.000 lei, de catre Consiliul Judetean 
Braila, in calitate de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru 
Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, pentru anul 2019.  
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.  
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
  
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Da Ros 
Mario Spiridon, Nechita Ovidiu,  Cirligea Florin-Eugen,si Iordache Stefan Catalin. . Nu este prezent in sala 
domnul consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.51 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” 
Braila 
       

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a  presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul comun nr. 6772/08.04.2019 al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare 
de Utilitati Publice si al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Rapoartele de 
avizare ale  Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunarea” Braila nr. 1243/18.12.2018, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 24449/18.12.2018 prin care au fost transmise: 
Hotararea AGA nr. 19/12.12.2018 privind aprobarea cotizatiei membrilor Asociati pe anul 
2019 cu Anexele 1 si 2 parte componenta a acesteia, Situația de Calcul a cunantumului 
cotizației pe anul 2019 pentru cei 45 de membri Asociați – Unități Administrativ Teritoriale, 
înregistrată sub nr. 1149/23.11.2018 – Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 19/12.12.2018 si 
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Graficul privind esalonarea la plata pe luni a cotizatiei pentru cei 45 de membri Asociati – 
Unitati Adiministrativ Teritoriale – Anexa 2 la Hotararea AGA nr. 19/12.12.2018, 
- Hotararea nr. 19/12.12.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „DUNAREA” Braila prin care s-a aprobat cotizatia membrilor Asociati pe anul 
2019; 
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 99 din 28.09.2007 privind aprobarea asocierii 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu unitatile administrativ-teritoriale de pe raza 
Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” 
Braila modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.59 din 
30.06.2009; 
- Prevederile art.23 alin.2 lit.b), art.16 alin.2 lit.k) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila autentificat sub nr.5139 din 24.07.2009 si art. 91 alin.5 lit.a) 
pct.13 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.c) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba cuantumul Cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” Braila, in suma 
fixa de 189.805 lei. 
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu și 
Evidență Bugetară. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “Pentru”. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila 
Zaharia Alexandru. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.52 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO 
DUNAREA” Braila 
     

 Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a  presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul comun nr. 6765/08.04.2019 al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare 
de Utilitati Publice si al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Rapoartele de 
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avizare ale  Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Dunarea” Braila nr. 119/28.03.2019, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 6277/01.04.2018, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECO Dunarea” Braila a transmis Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor 
nr. 4/12.12.2018 privind aprobarea cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila pentru anul 2019. Cuantumul cotizatiei pentru anul 
2019 s-a calculat ca procent de 0,09% din valoarea estimata a proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul Braila, respectiv o cotizatie de 105.800,00 lei 
(valoarea estimata a Proiectului este de 117.510.033,00 lei inclusiv TVA). Cuantumul 
cotizatiei pentru UAT Judetul Braila este in suma fixa de 105.800,00 lei, esalonata trimestrial, 
cu plata in primele 15 (cincisprezece) zile ale fiecarui trimestru.  . 
- Hotararea nr. 4/12.12.2018 prin care s-a aprobat cotizatia de membru al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Dunarea” Braila pentru anul 2019; 
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 167 din 27.10.2008 privind aprobarea asocierii 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Unitatile Administrativ-Teritoriale de pe 
raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO 
Dunarea” Braila; 
- Prevederile art.16 alin.2 lit.k), din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO 
Dunarea” Braila si art. 91 alin.5 lit.a) pct.13 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.c) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba cuantumul Cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila, in 
suma fixa de 105.800,00 lei. 
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO Dunarea” Braila si altor institutii interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Bordea 
Daniela. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.53 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea plății cotizației  către Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de 
Artă din Romania (A.L.Z.I.A.R) pentru anul 2019 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
Avand în vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Arhitectului Sef referitor la asigurarea fondurilor reprezentand plata cotizatiei aferenta 
anului 2019  catre  Asociatia Localitatilor şi Zonelor Istorice si de Arta din Romania si 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara;  

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea  domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

In baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor  
istorice republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba plata cotizatiei reprezentand  contributia Consiliului Judetean Braila  in 
cuantum de 3467,73 lei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din 
Romania.  
Art.2 Cu aducerea   la indeplinire a prezentei  hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Structura Arhitectului Sef din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila. 
Art.3 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 28 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache 
Stefan Catalin. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.54 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea atribuirii directe a traseului si aprobarea atribuirii licentei de traseu, 
pentru traseul nr. 045 Braila – Muchea – Cotu Lung, cuprins in Programul de transport 
public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul 
Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport S.C. 
CAVMARIO TRANS S.R.L., pana la data de 30.06.2019         
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila; 
- Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 7328/12.04.2019; 
- Adresa inregistrata in cadrul Consiliului Judetean Braila sub nr.6122/T/216/29.03.2019 
depusa de operatorul de transport SC ILICOS TRANS COM SRL; 
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- Adresa Consiliului Judetean Braila nr. 7116/11.04.2019 catre  S.C. CAVMARIO TRANS 
S.R.L.; 
- Adresa nr. 2324/12.04.2019  inregistrata in cadrul Consiliului Judetean Braila sub 
nr.7295/12.04.2019 depusa de operatorul de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L.; 
- Rezultatele atribuirii electronice organizate de CNMSI-SAET din data de 18.12.2013, pentru 
traseele cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 
pentru  reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019. 

Vazand raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

Avand in vedere prevederile art. 16, alin. 1, art.  17, alin. 1, lit. b, j^1 si p si ale art.40 
din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale 
nr.92/2007; 

In temeiul prevederilor art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 și 
nr.1107/70 ale Consiliului;  

In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97 alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administratiei publice locale            
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se  aproba atribuirea directa a traseului si atribuirea  licentei de traseu, pentru traseul 
nr. 045 Braila – Muchea – Cotu Lung, cuprins in Programul de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 
01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L., pana la 
data de 30.06.2019.         
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport care 
reprezinta autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea 
atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport SC CAVMARIO TRANS 
SRL,  Autoritatii Rutiere Romana ARR – Agentia Teritoriala ARR Braila – spre informare, 
Compartimentului Autoritatea Judeteana de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari 
Publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva 
din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Lungu 
Danut, Sirbu Marian, Nechita Ovidiu  si Iordache Stefan Catalin. Nu este prezent in sala domnul consilier 
judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.55 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » 
Braila  
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019;        
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a  Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila ; 
 Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale, Nota de fundamentare a Scolii Populare de Arte si Meserii 
«Vespasian Lungu » Braila transmisa prin adresa nr.666/09.04.2019, precum si Hotararea 
Consiliului de Administratie nr.4/08.04.2019;                       
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila, 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2 Se aproba statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 
Braila, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Populare de Arte si 
Meserii « Vespasian Lungu » Braila, conform anexei nr.3 care  face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Scoala 
Populara de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 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 29 de voturi “Pentru”. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila 
Zaharia Alexandru. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.56 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: aprobarea contului anual de executie al bugetului local al judetului Braila si al 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a 
situatiilor financiare la data de 31.12.2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019;  
 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si Raportul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 7313/12.04.2019; 
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018 si Legii finantelor publice locale 
nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului  
public si privat al judetului; 

In baza prevederilor art. 57, alin.1, alin.4 din Legea finantelor publice locale 
nr.273/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 91 alin. 3, lit. a, art.97 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  In temeiul art.115 alin.1  lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba contul anual de executie al bugetului local al judetului Braila la data de 
31.12.2018, conform  anexelor nr. 1,1a,1b,  parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba contul anual de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2018, conform  anexelor nr.2, 2a,2b,  parti 
integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba situatiile financiare ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila la 
data de 31.12.2018, conform anexelor nr. 3-21 parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.4 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 18 voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Da Ros 
Mario Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-Catalin si Cirligea Florin-Eugen. S-a abtinut de la vot domnul 
consilier judetean Iordache Stefan Catalin. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila Zaharia 
Alexandru. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.57 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judetean al d-lui Petre Florin  si declararea “vacant” a locului 
detinut 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei administratie publica, contencios si Referatul constatator al situatiei de 
incetare a mandatului d-lui consilier judetean Petre Florin  inainte de expirarea duratei 
normale; 

Tinand seama de adresa nr.81/19.04.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 
nr.7835/19.04.2019, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila ne aduce la 
cunostinta renuntarea la functia de consilier judetean al domnului Petre Florin, precum si 
cererea nr.7866/22.04.2019 a d-lui Petre Florin prin care solicita  demisia sa din calitatea de 
consilier judetean ; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale ; 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. “a” si alin.3, art.10 si art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
prevederile art.93 alin 2 lit.”a” din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila; 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier judetean al d-lui Petre Florin, prin demisie. 
Art.2 Se declara « vacant » locul detinut de d-l Petre Florin pe lista Partidului Social 
Democrat Braila. 
Art.3 Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratiei publica, 
contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan 
Catalin. Nu este prezent in sala domnul consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.58 
din 24  aprilie 2019 

 
privind: validarea mandatului de consilier judetean al d-lui CHIRSANOV MIHAI membru 
al Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica, contencios, adresa Partidului Social Democrat – 
Organizatia Judeteana Braila nr.81/19.04.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 
nr.7835/19.04.2019,  prin care se confirma apartenenta la Partidul Social Democrat – 
Organizatia Judeteana Braila a d-lui Chirsanov Mihai, urmatorul supleant  pe lista de 
candidati la alegerile din 05 iunie 2016 si raportul Comisiei de validare prin care se propune 
validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Chirsanov Mihai; 
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale ; 
 In conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea 115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor publice locale; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea administratiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se valideaza mandatul de consilier judetean al d-lui Chirsanov Mihai inscris pe lista 
Partidului Social  Democrat – Organizatia Judeteana Braila. 
Art.2 Cu drept de contestatie in termen de 5 zile de la adoptare/comunicare, la instanta de 
contencios administrativ. 
Art.3 Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios va comunica prezenta hotarare celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Nu sunt prezenti in sala domnii consilieri judeteni: Danaila 
Zaharia Alexandru, Lungu Danut, si Cirligea Florin Eugen. 

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 

Privind: stabilirea dimensiunilor ștampilei biroului electoral județean Brăila, ce va fi 
folosită în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European din data de 26 mai 2019 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de 

referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, 
În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor 

ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea “VOTAT”, care vor fi 
folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  
           În baza dispozițiilor art. 44, alin.1 din Legea nr. 33/2007, republicată, privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

Ţinând cont de referatul nr.4050/26.03.2019, 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art. 1. (1) Se stabilesc dimensiunile ștampilei biroului electoral județean Brăila, ce va fi 
folosită în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European din data de 26 mai 2019, conform anexei care face parte integrantă 
din prezentul ordin.  

         (2) Ștampila pentru biroul electoral județean Brăila, cu dimensiunile stabilite prin 
prezentul ordin, se va realiza conform modelului prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 103/2019, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile. 
Art. 2. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl 
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
 

Prefect, 

George – Adrian PALADI 

      
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
 
Brăila, 26.03.2019  
Nr. 123 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
Privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Taranu Vasilica din 
localitatea Pitulați, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 11368/28.03.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
4213/28.03.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Taranu Vasilica din 
localitatea Pitulați, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 4214/28.03.2019; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Taranu Vasilica din localitatea Pitulați, comuna 
Scorțaru Nou, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  
  
 Brăila, 28.03.2019 
 Nr. 126 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                                                                    Anexă la Ordinul 
Prefectului nr. 126 din 28.03.2019 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. TARANU VASILICA DIN LOCALITATEA PITULAȚI, COMUNA SCORȚARU 
NOU, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 

2 

Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 
locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
- Medic 
veterinar 
 Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 

3 

Carnea porcilor sacrificați în 
cursul perioadei situate între 
introducerea probabilă a bolii 
în exploatație și aplicarea 
măsurilor oficiale să fie, în 
măsura tuturor posibilităților, 
marcată și supusă 
neutralizării sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 
 

4 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

 

5 

Orice substanță sau deșeu 
susceptibil de a fi 
contaminate, precum furajele, 
să fie supuse procesării; toate 
materialele de unică folosință 
potențial contaminate și, în 
special, cele utilizate pentru 
operațiunile de ucidere, să fie 
distruse; aceste măsuri 
trebuie aplicate în 
conformitate cu instrucțiunile 
medicului veterinar oficial și 
ale manualului de operațiuni 
pentru pesta porcină africană 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

6 

După eliminarea porcilor 
(uciderea și ecarisarea), 
clădirile destinate adăpostirii 
porcilor și vehiculelor care au 
fost utilizate pentru 
transportul lor sau pentru 
transportul carcaselor lor, 
precum și echipamentul, 
așternutul pentru animale, 
gunoiul de grajd și purinul 
susceptibile de a fi 
contaminate, trebuie 
curățate, dacă este necesar, 
dezinsectizate și dezinfectate   

- DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Dr. Gicu Drăgan, 
director executiv DSVSA 
Brăila 
- Proprietar exploatație 
infectată 

7 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
-medic veterinar oficial 
- Primărie 
- proprietar 

8 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

9 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși să facă obiectul 
procesării/distrugerii sau 
îngropării sub supravegere 
oficială, ecarisarea teritoriului 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

și eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011(sau prin metode 
alternative) 

- proprietar - proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție  
(3km) în jurul focarului de 
pestă porcină africană 
conform Anexa 1, localitățile: 
Pitulați, Sihleanu, Scorțaru 
Nou, județul Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

4 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
- administratori S.C. 

5 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

6 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

7 
Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 
 

C.M.V.I. 

8 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

9 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

10 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor 
etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
- administratorii S.C.  
  

11 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor 
și utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

12 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 
târguri de animale, expoziții, 
circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

13 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor optime 
a efectivelor de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

14 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 

până la 
eradicarea 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

porcină africană    - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

focarului 
 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

15 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

16 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 
și deplasarea acestora dintr-o 
solă în alta   

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
 - proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

17 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

18 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator 
după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere (7km)  pentru 
pesta porcină africană 
(conform Anexa 1) în 
localitățile din județul Brăila: 
Măxineni, Corbu Nou, Latinu, 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

Oancea, Găvani, Gemenele, 
Boarca, Ariciu, Salcia Tudor 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- administratorii fermelor 
de suine  
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată: 
FV19 Racovița, FV15 
Romanu, FV17 Corbu Vechi, 
FV38 Șuțești, FV16 
Comăneasca și FV18 Măxineni   

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale 

- S.P.F. 
- 
administratori 
ferme ovine, 
bovine, 
păsări 

aplicate în 
jurul 

focarului 

I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
aceștia 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică  bolii. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. 
= societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
Privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Munteanu Vasile din 
localitatea Vădeni, comuna Vădeni, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 11508/05.04.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
4671/05.04.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Munteanu Vasile din 
localitatea Vădeni, comuna Vădeni, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 4672/05.04.2019; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Munteanu Vasile din localitatea Vădeni, 
comuna Vădeni, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
   

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  
  
 Brăila, 05.04.2019 
 Nr. 133 

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                                                                    Anexă la Ordinul 
Prefectului nr. 133 din 05.04.2019 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MUNTEANU VASILE DIN LOCALITATEA VĂDENI, COMUNA VĂDENI, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de 
control temporar în jurul G.P. 
Munteanu Vasile, 
RO0444080135, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi 
apreciată de către autoritatea 
veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii 
preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

41 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

- Primării 

4 

Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 
locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
- Medic 
veterinar 
 Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 
-Medic veterinar oficial 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 
prin tăierea de necesitate se 
vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- A.P.M. 
 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele bolnave 
sau care sunt suspecte de 
contaminare, se vor păstra în 
scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 
Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- C.M.V.I. - C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar 
oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar oficial  
- Dr. Gicu Drăgan, 
director executiv DSVSA 
Brăila 
- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
-medic veterinar oficial 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană din G.P. 
Munteanu Vasile, localitatea 
Vădeni, comuna Vădeni, 
județul Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

pestei porcine africane 

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor 
din zona de 
protecție și 
de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
- administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

10 Efectuarea curățeniei - D.S.V.S.A. până la - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Proprietar  
 

eradicarea 
focarului 

director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor 
etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
- administratorii S.C.  
  

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor 
și utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 
târguri de animale, expoziții, 
circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor optime 
a efectivelor de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 
și deplasarea acestora dintr-o 

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

solă în alta    - proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator 
după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană care 
cuprinde localitățile din 
județul Brăila: Baldovinești, 
Pietroiu, Siliștea, Muchea, 
Vameșu, Cotu Lung, Cazasu 
și localitățile din județul 
Galați: Șendreni, Movileni, 
Traian, Braniștea  

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- administratorii fermelor 
de suine  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

autorității competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

  
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratori 
ferme ovine, 
bovine, 
păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
aceștia 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. 
= societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 

 

Privind: stabilirea dimensiunilor ștampilei de control a secțiilor de votare constituite la 
nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila în vederea desfășurării 
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 
2019 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de 

referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, 
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În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor 
ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea “VOTAT”, care vor fi 
folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  
           În baza dispozițiilor art. 44, alin.1 din Legea nr. 33/2007, republicată, privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

Ţinând cont de referatul nr. 5619/23.04.2019, 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1. (1) Pentru secțiile de votare înscrise în lista din anexa nr. 2, constituite la nivelul 
unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019, se stabilesc 
dimensiunile ștampilei de control conform anexei nr. 1. 

           (2) Modelul ștampilelor cu dimensiunile stabilite prin prezentul ordin, se va 
realiza conform Anexei 5 la Hotărârea Guvernului nr. 103/2019, astfel încât toate datele 
înscrise să fie lizibile. 

           (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2. Se va realiza câte o ștampilă de control pentru fiecare secție de votare constituită la 
nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila. 
Art.3. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl 
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
      

Prefect, 
George – Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
 
Brăila, 23.04.2019  
Nr. 152 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.18 
din 28 martie 2019 

 
privind: propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat 
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul 
Brăila, în scopul înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Decizia nr.2042/28.09.2018 a Ministrului Muncii și Justiției Sociale pentru emiterea 
Certificatului seria AF-Nr.005903/28.09.2018, privind acreditarea Primăriei orașului Ianca-
Direcția de Asistență Socială ca furnizor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.197/2012 pentru asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 
      ►faptul că în procesul de acreditare, conform prevederilor art.8 alin.(6) lit.c) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 aprobate prin H.G.nr.118/2014, furnizorul 
acreditat este obligat ca în maxim 3 ani de la data emiterii certificatului, sub sancțiunea 
retragerii acreditării, să înființeze și să acorde servicii sociale cu licență de funcționare din 
gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015; 
      ►necesitatea respectării angajamentul dat și implicit a menținerii acreditării, prin 
înființarea serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› în imobilul fostului 
internat școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››, cu scopul principal de a acorda 
îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie, inclusiv pentru agresor, precum și 
pentru persoanele fără adăpost, iar în perspectivă și pentru persoanele vârstnice, prin 
următoarele activități/servicii principale: educare, reintegrare familială şi comunitară, cazare 
pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte, masă, inclusiv preparare hrană 
caldă, îngrijiri medicale inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi 
informare, orientare vocaţională, pază, alte activităţi administrative, etc.; 
      ►dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate cu 
prevederile Procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 
necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Științifice nr.5819/2016; 
      ►acordul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din 
orașul Ianca pentru schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar, 
transmis prin adresa nr.906/12.02.2019; 
     ►referatul de aprobare al primarului, memoriul justificativ al serviciului de urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu detaliile caracteristicilor tehnice ale 
imobilului, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.2 şi 11, art.45 alin.(3) 
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.-(1) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcționat internatul școlar al  
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Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul înființării 
serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››. 
      (2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este format din clădirea C4 și terenul aferent în suprafață 
de 3.135 mp, înscris în Cartea Funciară Nr.75831 a U.A.T Ianca-domeniul public, Cvartal 4-
Parcela 157, orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, județul Brăila.   
      (3) Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale imobilului sunt prevăzute în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2.-Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art.1 se face doar cu avizul conform al 
Ministerului Educaţiei Naționale, care va fi solicitat prin grija primarului.       
Art.3.-Indicatorii tehnico economici ai obiectivului ‹‹Centru de primire în regim de urgență›› 
vor fi aprobaţi după obţinerea avizului conform, dată la care vor fi stabilite şi sursele de 
finanţare ale acestuia. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
      
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                          SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                       Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.19 
din 28 martie 2019 

 
privind: acceptarea donației fără sarcini a imobilului 906 aflat în domeniul privat al 
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al 
orașului Ianca și în administrarea Consiliului Local 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►oportunitatea punerii în valoare a unor construcții cu destinația de locuințe, părăsite ca 
urmare a desființării structurii militare din cazarmă, cu o stare avansată de degradare, aflate 
în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în 
orașul Ianca, str.Aviatorilor, în sensul amenajării lor ca locuințe sociale, locuințe de serviciu 
pentru medici sau cadre didactice, ori ca sedii pentru diferite servicii sociale cu cazare din 
gama celor prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015; 
      ►corespondența purtată în timp cu structurile teritoriale și interne ale Ministerului Apărării 
Naționale, concretizată în final cu acordul Direcției domenii și infrastructuri privind 
posibilitatea trecerii acestor construcții în domeniul privat al orașului Ianca, acord transmis 
prin adresa nr.A1516/06.02.2019, forma aleasă fiind cea a donației din dreptul comun; 
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      ►dispoziţiile 985, art.1011 și următoarele din Legea nr. 287/2009-republicată, privind 
Codul Civil, coroborate cu prevederile art.121 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate; 
     ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 
nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.11 şi 17, art.45 
alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se acceptă donația fără sarcini a imobilului 906, aflat în domeniul privat al 
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al orașului Ianca 
și în administrarea Consiliului Local. 
      (2) Datele de identificare ale imobilului 906 sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2-Construcțiile care formează imobilul prevăzut la art.1, vor fi amenajate ca locuințe 
sociale, locuințe de serviciu pentru diferiți specialiști, medici sau cadre didactice, spații pentru 
situații de urgență, sedii pentru servicii sociale cu cazare din gama celor prevăzute în 
Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015, ori să fie închiriate pentru activități socio-
economice.  
      Art.3.-(1) Se mandatează primarul orașului să semneze contractul de donație care se va 
încheia între statul Român, prin Ministerul Apărării Naționale-în calitate de donator și Orașul 
Ianca-în calitate de donatar. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea contractului de donație a 
imobilului 906, precum și cele de înscriere în cartea funciară, vor fi finanțate în totalitate din 
bugetul local. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

       
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.20 
din 28 martie 2019 

 
privind: transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al 
orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a 
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren 
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      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.11580/25.02.2019 a doamnei Spătaru Cristina Adriana, cu domiciliul în 
municipiul Brăila, str.Gheorghe Manu nr.14, județul Brăila, prin care solicită preluarea 
drepturilor și obligațiilor din Contractul de concesiune nr.9671/06.12.2004 al terenului în 
suprafață de 32 mp din domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.45B, adiacent blocului F2, înscris în Cartea Funciară nr.78745, aferent 
construcției pe care pe care petenta a dobândit-o în proprietate prin Contractului de vânzare 
nr.3732/28.12.2018, în urma procesului de lichidare judiciară a fostului concesionar al 
terenului; 
      ►dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea 
construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au făcut obiectul 
controlului de constituționalitate potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.821/11.12.201, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.165/01.03.2019; 
      ►dispoziţiile art.3, art.4 alin.(2), art.5 lit.b), art.7 și art.10 din O.U.G.nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea 
nr.22/2007, respectiv ale art.2 și art.6 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare 
Ordonanței aprobate prin HG nr.168/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare;                  
      ►prevederile art.2 lit.a) din Regulamentul privind închirierea/concesiunea/constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul public sau privat al 
orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu studiul de oportunitate și caietul de sarcini, 
precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.5 lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) 
şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;    
               
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 32 mp din 
domeniul public administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.45B-
adiacent blocului F2, înscris în Cartea Funciară nr.78745, care face obiectul Contractului de 
concesiune nr.9671/06.12.2004, doamnei Spătaru Cristina Adriana cu domiciliul în municipiul 
Brăila, str.Gheorghe Manu nr.14, județul Brăila. 
      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este aferent construcției dobândite în proprietate de către 
doamna Spătaru Cristina Adriana, potrivit Contractului de vânzare nr.3732/28.12.2018, în 
urma procesului de lichidare judiciară a fostului concesionar al terenului, fiind identificat prin 
planul de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (3) Termenul de concesiune al terenului este de 20 de ani, cu drept de prelungire în 
condiţiile legii, cu o redevență de 19,375 lei mp/an, la care se adaugă taxa pe teren potrivit 
prevederilor Codului fiscal. 
      (4) Redevența se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate 
de Direcţia Regională de Statistică Brăila şi se plăteşte la termenele prevăzute de Codul 
fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 
a lunii următoare. 
      (5) Pentru neplata în termen a redevenței şi a taxei pe teren se datorează majorări de 
întârziere potrivit legii pentru creanţele bugetare.       
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul, prin serviciile financiar-contabil şi de urbanism-cadastru din cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului. 
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      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.21 
din 28 martie 2019 

    
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al 
oraşului Ianca administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- 
E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze 
Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.423/11.02.2019 a Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX 
Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului 
Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze 
Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››; 
      ►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de 
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde 
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit 
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale; 
      ►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată prin Legea 
nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu planul de situaţie al terenurilor, caietul de 
sarcini și studiul de oportunitate, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) 
lit.b) şi art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat 
al oraşului Ianca administrat de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P 
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze Parc 4 
Oprișenești-SRM Oprișenești››. 
      (2) Terenurile prevăzute la alin.(1), care formează împreună traseul conductei de gaze la 
Parc 4 Oprișenești, au suprafața totală de 13.529 mp, sunt situate în extravilanul orașului 
Ianca, Tarlaua 179 și se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie de 3,50 lei/mp/an, la 
care se adaugă taxa pe teren. 
      (3) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) se plătesc anticipat, la încheierea 
contractului de închiriere. 
      Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente, 
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de 
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și aducerea lor la 
starea inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV 
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud. 
      Art.3.-Pentru accesul permanent la perimetrul și traseul conductei sondei de gaze Parc 4  
Oprișenești, chiriașul poate utiliza suprafața de 72 mp, parte din drumul de exploatare 
adiacent obiectivului de investiție. 
      Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului orașului Ianca. 
 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.22 
din 28 martie 2019 

 
pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al 
Primăriei, din str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii 
Clubului copiilor din oraşul Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
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      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind atribuirea în folosinţă gratuită a 
unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al primăriei, din str.Gării nr.7, Palatului 
Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019, privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Ianca pentru anul şcolar 2019-2020, adoptată cu Avizul conform nr.833/28.01.2019 al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, potrivit căreia Clubului copiilor din subordinea 
Palatului Copiilor Brăila își va desfășura în continuare activitatea în oraşul Ianca; 
      ►faptul că la această dată doar Clubul copiilor își mai desfășoară activitatea în clădirea 
fostului sediu administrativ al primăriei din orașul Ianca, str.Gării nr.7, astfel că se impune 
suportarea de către Palatul Copiilor Brăila a tuturor cheltuielilor cu utilitățile publice aferente; 
      ►dispozițiile art.101 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, astfel cum a fost 
modificată prin O.G.nr.9/2018, potrivit cărora finanţarea de bază pentru antepreşcolari, 
preşcolari şi elevii din învăţământul de stat se asigură de la bugetul de stat, iar cheltuielile 
materiale și de personal fac parte din finanțarea de bază; 
      ►incertitudinea bugetului local din acest an, constrângerile bugetare din această 
perioadă, dar și din următorii ani în care se preconizează transferul cât mai multor cheltuieli 
de la administrația centrală către administrația locală, fără să se asigure în totalitate și 
sursele de finanțare, fac imposibilă suportarea în continuare de la bugetul local a cheltuielilor 
de funcționare a Clubului copiilor din orașul Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din 
cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.b), art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
       

HOTĂRĂŞTE: 
     
      Art.I.-Hotărârea Consiliului Local nr.57/29.08.2013, privind atribuirea în folosinţă gratuită 
a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al Primăriei orașului Ianca, din str.Gării 
nr.7, Palatului Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca, 
se modifică și completează după cum urmează: 
      1.-La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
     „(3) Atribuirea în folosinţă gratuită a  spaţiilor se face prin contract de comodat pe o 
perioadă de 10 ani, păstrându-se în continuare regimul juridic al proprietăţii publice, potrivit 
legii.” 
      2.-La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
      „(5) Cheltuielile de funcționare a Clubului copiilor din oraşul Ianca vor fi finanțate de către 
Palatul Copiilor Brăila, scop în care va încheia contractele individuale de furnizare a 
serviciilor publice cu operatorii din domeniul energiei electrice, a gazelor naturale, apă-canal, 
telefonie, salubrizare, etc."       
      Art.II.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
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      Art.III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului orașului. 
 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.23 
din 28 martie 2019 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de 
consiliul local, prin novația Contractului de superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de 
vânzare-cumpărare, domnului Bratosin Dumitru Vicu-proprietarul construcţiei edificate 
pe acest teren 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►cererea nr.22761/19.12.2018 a domnului Bratosin Dumitru-Vicu, prin care solicită 
cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.120 mp, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, 
cvartal 24, parcela 1184/1/5/1, aferent construcției edificate pe acest teren aflată în 
proprietatea solicitantului, înscrise în Cartea Funciară nr.78349 a localității Ianca, teren 
pentru care i s-a constituit un drept de superficie prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.19/29.03.2018 și  Contractul nr.1177/04.05.2018, exercitându-şi în acest fel dreptul de 
preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Raportul de evaluare întocmit la data de 06.03.2019 de către expert evaluator Iulian 
Cosmin Androniu, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului; 
      ►dispoziţiile art.1609-1614 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.29 din Legea finanțelor 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru şi 
rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se însușește raportul de evaluare-parte integrantă din prezenta hotărâre,  
întocmit la data de 06.03.2019 de către domnul Androniu Iulian Cosmin - expert evaluator 
ANEVAR, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de 16.900 lei al terenului în suprafaţă 
de 1.120 mp, din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, situat în orașul 
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Ianca, str.Parcului nr.64, cvartal 24, parcela 1184/1/5/1, înscris în Cartea Funciară nr.78349 
cu Numărul Cadastral 78349. 
      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1), prin novația Contractului de 
superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de vânzare-cumpărare, domnului Bratosin Dumitru 
Vicu-proprietarul construcţiei edificate pe acest teren și beneficiar al dreptului de preempțiune 
potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
      (3) Preţul de 16.900 lei  poate fi plătit și în rate lunare egale până la data de 20.12.2019, 
la casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. Oraş Ianca 
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca, și se cuprinde în secţiunea de 
dezvoltare numai după încasarea lui. 
      Art.2.-Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea contractului de vânzare-
cumpărare cad în sarcina cumpărătorului. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuternicește să semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă 
autentică. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului.  
 
     Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.24 
din 28 martie 2019 

 
privind: avizarea Propunerii de modificare și completare a Părții Comune a 
Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat 
prin Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila 
      
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.250/27.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
prin care s-a solicitat adoptarea hotărârii consiliului local pentru avizarea Propunerii de 
modificare și completare a Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare - aprobat prin Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
      ►Propunerea de modificare și completare a Regulamentului actualizat al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
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      ►dispozițiile art.6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 
-republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(3) 
lit.i) și art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006- 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      ►prevederile art.18, alin.(2) pct.10 - Principiile de bază ale serviciilor, din Secțiunea 2,  
Capitolul III, Titlul I - Dispoziții Generale al Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      ►prevederile art.23 alin.(3) lit.b), coroborate cu prevederile art.5 alin.(2) lit.l) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
      ►prevederile coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
      ►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local;      
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.37, art.45 
alin.(1), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 
2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art.1.-Se avizează Propunerea de modificare și completare a Părții Comune a 
Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin 
Hotărârea nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Dunărea Brăila, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului 
Ianca. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin grija secretarului orașului 
Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.25 
din 28 martie 2019 

 
privind: aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-
actualizat iulie 2018 
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           Consiliul local al orașului Ianca, județul Braila, întrunit în ședință ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Adresa nr.251/27.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
prin care s-a solicitat adoptarea hotărârii consiliului local pentru aprobarea Actului adițional 
nr.16 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, scop în care s-au comunicat: 
Adresa nr.S.288 din 21.01.2019 a S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.-
Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin care se solicită 
introducerea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, formula de calcul pentru ajustarea 
prețului/ tarifului serviciilor, în baza creșterii prețurilor de consum; 
Avizul ANRSC nr.700464 din 18.01.2019, acordat pe formula de ajustare a prețurilor și 
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
Actul Adițional nr.16 - având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi din 
Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale ale Părții Comune  din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat 
iulie 2018, cu Anexele nr.1 și 2, respectiv: 
Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Generale ale Contractului de delegare 
a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018,aprobat prin Hotararea nr.17/13.08.2018 a 
Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.1; 
Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Speciale – Partea Comună - ale 
Contractului de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, aprobat prin 
Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.2; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.59/24.06.2009, privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila S.A.; 
      ►Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea 
Brăila nr.11/ 14.07.2009, privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare către Operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.; 
      ►Contractul Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare nr.670/10.09.2009-cu Anexele ca parte integrantă, actualizat iulie 2018 și 
aprobat prin Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației; 
      ►prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.17 alin.(2) lit.d)-pct.1 și 2, art.21 alin.(1) și art.26 lit.c) 
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;  
      ►prevederile art.56 din Capitolul III al Titlului IV din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 
2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local;      
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.5 lit.a), alin.(6) pct.14 și alin.(7) 
lit.a), art.37, art.45 alin.(1), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă Actul Aditional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect 
modificarea și completarea unor prevederi din Dispozițiile Generale și Dispozițiile Speciale 
ale Părții Comune  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.670/ 10.09.2009, actualizat în luna iulie 2018, cu Anexele nr.1 și 2-
parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv: 
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Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Generale ale Contractului de delegare 
a gestiunii nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018, aprobat prin Hotararea nr.17/13.08.2018 a 
Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.1; 
Propunerea de modificare și completare a Dispozițiilor Speciale – Partea Comună - ale 
Contractului de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009, actualizat iulie 2018 și aprobat prin 
Hotararea nr.17/13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociației - Anexa nr.2; 
      (2) Actul Aditional nr.16/28.03.2019 se va încheia între Delegatarul Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în numele și pe seama membrilor asociați, și 
Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. 
      Art.2.-Se acordă mandat domnului Dragomir Viorel Marian-Președintele Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, ca în numele si pe seama membrului asociat 
Orașul Ianca, să semneze Actul Adițional nr.16/28.03.2019, aprobat potrivit art.1. 
      Art.3.-Se acordă mandat special domnului Primar Chiriță Fănel George, în calitate de 
reprezentant legal al membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, să 
avizeze, respectiv să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila, Actul Adițional nr.16/28.03.2019 cu Anexele nr.1 și 2 ca 
parte integrantă. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată de îndată 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin grija secretarului orașului 
Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.26 
din 28 martie 2019 

 
privind: trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului, în 
scopul transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului pentru 
amenajarea sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul 
Consiliului Județean Brăila 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
martie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind aprobarea dezmembrării, precum 
și Contractul autentificat sub nr.686/11.03.2019 de dezmembrare în două loturi a terenului 
din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii 
nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218, în scopul atribuirii în folosinţă gratuită a Lotului 2 
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Consiliului Județean Brăila pentru amenajarea sediului Serviciului de întreținere a drumurilor 
județene; 
      ►adresa nr.4759/12.03.2019 a Consiliului Județean Brăila, prin care se revine la cererea 
nr.3263/036/18.02.2019, cu solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 5.000 mp din 
domeniul privat în domeniul public al orașului și ulterior transmiterea acestuia în domeniul 
public al județului, în vederea amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor 
județene din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, motivată de faptul că nu pot efectua 
investiții pe un teren atribuit doar în folosință; 
      ►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul 
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de 
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere 
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici 
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde; 
      ►dispozițiile art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările;  
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață  de 5.000 
mp și  construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în 
Cartea Funciară nr.75241 cu numărul cadastral 75241, din domeniul privat al orașului Ianca 
în domeniul public al orașului Ianca, modificându-se corespunzător inventarele bunurilor 
aparținând domeniului public și privat al localității.  
      (2) Trecerea imobilului prevăzut la alin.(1) în domeniul public al orașului se face în scopul 
transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului, în urma solicitării prin 
Hotărârea Consiliului Județean Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului de întreținere a 
drumurilor județene  din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orașului, prin serviciile de specialitate,  care să opereze modificările corespunzătoare în 
evidențele patrimoniale. 
      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        George  STERPU                                                                   Alexandru STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.28 
din 11 aprilie 2019 

 
privind:  aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară  la data de 
11 aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.5 alin.(3) și (6), art.6 și art.7 din Legea bugetului de stat nr.50/2019, 
coroborate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.8 lit.b), art.11, art.19 alin.(1), art.25, art.26 
alin.(4), art.39 alin.(6), art.41 și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.23/22.03.2019 privind repartizarea pe unități 
administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2019, precum și estimările 
pentru anii 2020-2022; 
      ►Decizia nr.7/20.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
repartizarea pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale și finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local în anul 2019, precum 
și estimările pentru anii 2020-2022; 
      ►Decizia nr.9/03.04.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
repartizarea pe unităţi a administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii la unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat în anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022; 
      ►dispozițiile art.181 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora finanțarea sportului a devenit o prioritate 
națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul lor sume nelimitate 
din bugetul anual pentru finanțarea activităților sportive pe plan local, coroborate cu 
prevederile Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din 
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017, 
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop 
patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu 
reprezintă ajutor de stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, astfel că și în anul 2019 se poate asigura finanțarea acestuia 
în conformitate cu prevederile actelor normative adoptate în domeniu în anul 2018; 
      ►dispozițiile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.72/2013, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.169/ 2019, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetele locale din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul 
bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2019; 
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      ►dispoziţiile art.11 alin.(1), (2) și (4) și art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.51 alin.(1) din Statutul funcționarilor publici aprobat prin legea 
nr.188/1999--republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.5 alin.(1) și (11) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
H.C.L. Nr.28/11.04.2019                                                                                                                            
Pagina 1 din 5 
      ►dispozițiile art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice nr.4514/ 2018, emis în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
      ►adresa Instituției Prefectului nr.5816/11.05.2018 privind comunicarea numărului maxim 
de posturi pentru anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 99 de posturi conform 
O.U.G.nr.63/2010, exclusiv posturile finanțate din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate 
și asistență socială; 
      ►Organigrama şi a statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor 
publice din subordine aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/28.06.2018, în baza 
avizului favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.35040/27.06.2018, la care 
nu mai sunt propuneri de modificări sau completări în privința funcțiilor publice și care ar 
necesita un nou aviz; 
      ►referatele directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului 
Ianca, privind fundamentarea bugetelor pentru finanțarea cheltuielilor de bază și 
complementare prevăzute la art.104, alin.(2) lit.b)-d), art.105 alin.(2) şi art.111 alin.(4) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din 
cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) 
lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
CAPITOLUL I –Dispoziţii generale 

 
      Art.1.-Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului oraşului Ianca, a structurii acestora pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, după 
caz, pe anul 2019. 
      Art.2.-Estimarea veniturilor pe anul 2019 a fost realizată pe baza exerciţiului bugetar şi a 
indicatorilor economico-sociali din anul 2018, pe baza repartiţiei sumelor şi a cotelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi pe baza actelor normative prin 
care s-au reglementat sursele de venituri pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale. 
      Art.3.-Veniturile bugetare şi extrabugetare restante la 31.12.2018 se încasează şi se 
înregistrează în bugetul orașului Ianca pe anul 2019, la aceleaşi capitole şi subcapitole.   
      Art.4.-Bugetul centralizat al oraşului Ianca pentru anul 2019 se stabileşte la venituri și 
cheltuieli în sumă totală de 32.632.300  lei, din care 13.278.500  lei sunt venituri proprii.    
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CAPITOLUL II - Structura veniturilor şi a cheltuielilor 
Secţiunea 1 - Venituri bugetare 

 
      Art.5.-Veniturile totale ale bugetului oraşului Ianca pe anul 2019 sunt în sumă de 
32.632.300 lei şi se prezintă astfel:  
      a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor şi pentru echilibrarea bugetelor 
locale.………………………………………………………………………....................3.697.000 lei 
      b) subvenţii de la bugetul de stat.……….............................................................558.000 lei 
      c) venituri proprii.…………………...................................................................13.278.500 lei 
      din care: 
      c.1 bugetul local……………………………………………………….…………11.032.000 lei 
      c.2 bugetul Direcției Serviciilor Publice………………………………….…...…2.100.000 lei 
      c.3 bugetul Unității de Asistență Medico Socială….……………………..….….…130.000 lei 
      c.4 bugetele unităților de învățământ……………………………………..….……..16.500 lei 
      d) venituri reportate din anii anteriori……………………………………….….….5.098.800 lei  
      din care: 
      d.1 bugetul local……………………………..……………………………………...4.897.300 lei 
      d.2 bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu”…………………….…..….….18.500 lei 
      d.3 bugetul de autofinanțare.……………………………………..………………...183.000 lei 
      e) Sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală………..…..10.000.000 lei 
 

Secţiunea 2:- Cheltuieli bugetare 
 
      Art.6.-Cheltuielile totale ale bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2019 sunt în 
sumă de 32.632.300 lei, din care 14.457.000 lei cheltuieli de funcţionare, 2.415.000 lei 
cheltuieli din autofinanțare  şi 15.760.300 lei cheltuieli de dezvoltare, repartizate astfel: 
      a) autorităţi publice şi acţiuni externe.............................................................3.850.000 lei 
      b) alte servicii publice generale…………………..…………................................285.000 lei 
      c) tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi + comisioane și dobânzi…....300.000 lei 
      d) ordine publică şi siguranţă naţională...............................................................565.000 lei   
      e) învăţământ....................................................................................................1.120.000 lei 
      f) sănătate………………..…………………………..…………………..….…………125.000 lei 
      g) cultură, recreere şi religie................................................................................916.000 lei  
      h) asigurări şi asistenţă socială.........................................................................4.107.000 lei 
      i) locuinţe, servicii şi dezvoltare publică............................................................1.039.000 lei 
      j) protecţia mediului..............................................................................................950.000 lei 
      k) transporturi....................................................................................................1.200.000 lei 
      l) cheltuieli din autofinanțare ............................................................................2.415.000 lei  
din care 
      l.1 Direcția Serviciilor Publice...........................................................................2.100.000 lei 
      l.2 Unitatea de Asistență Medico Socială………………..………………………130.000 lei 
      l.3 bugetul local…………………………….……………………..……………..….150.000 lei 
      l.4 bugetele unităților de învățământ……………………..………………….…...….35.000 lei 
     m) cheltuieli de dezvoltare 2019…………….…………………………..………10.680.000 lei 
     n) cheltuieli de dezvoltare aferente anilor precedenți …………………………..4.897.300 lei 
     o) cheltuieli de dezvoltare din autofinanțare aferente anilor precedenți...………183.000 lei 
      Art.7.-(1) Bugetul orașului Ianca pe anul 2019, detaliat la venituri bugetare pe capitole şi 
subcapitole, iar la cheltuieli bugetare pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut 
în anexa nr.1. 
      (2) Bugetul din autofinanțare al orașului Ianca pe anul 2019 este prevăzut în anexa nr.2.  
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      (3) Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul 
local, cu o valoare totală de 15.760.300 lei,  este prevăzut în anexele nr.3, 3a și 4. 
      Art.8.-(1) Finanţarea  cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de  stat se 
asigură  în limita sumei de 1.645.300 lei cu următoarea structură: 67.000 lei din bugetul local 
pentru cheltuieli de transport cadre didactice; 871.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, din 
care: 663.000 lei din taxa pe valoarea adăugată, 173.000 lei din bugetul local și 35.000 lei din 
autofinanțare; 73.000 lei din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli privind drepturile 
copiilor cu cerințe educaționale speciale; 117.000 lei din bugetul local pentru burse elevi; 
517.300 lei din bugetul local pentru cheltuieli de capital. 
      (2) Pentru stimularea participării copiilor la învățământul preșcolar-tichete sociale pentru 
grădiniță, se alocă suma de 27.000 lei din taxa pe valoarea adăugată; 
     Art.9.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 
2019, astfel:  
 

Denumire indicatori 
Bugetul de 

stat (Lei) 
Bugetul 

local (Lei) 
Autofinanțar

e (Lei) 
Total 
(Lei) 

Venituri totale, din care: 495.600 661.800 15.000 1.172.400 

Cheltuieli totale, din care: 495.600 661.800 15.000 1.172.400 

Cheltuieli de transport 0 38.000 0 38.000 

Cheltuieli cu bunuri și 
servicii 

447.600 16.500 15.000 479.100 

Cheltuieli privind drepturile 
copiilor 
cu cerințe educaționale 
speciale 

48.000 0 0 48.000 

Cheltuieli cu burse elevi 0 90.000 0 90.000 

Cheltuieli de capital 0 517.300 0 517.300 

 
      (2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2019, detaliat la 
venituri și cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.5 și 
6. 
      (3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o 
cotă de 50% se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității 
de învățământ. 
      (4) Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, în calitate de ordonator 
terţiar de credite, răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei 
hotărâri. 
      Art.10.-(1) Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 
2019, astfel:  
 

Denumire indicatori 
Bugetul de 

stat (Lei) 
Bugetul 

local (Lei) 
Autofinanțar

e (Lei) 
Total  
(Lei) 

Venituri totale, din care: 240.400 212.500 20.000 472.900 

Cheltuieli totale, din care: 240.400 212.500 20.000 472.900 

Cheltuieli de transport 0     29.000 0      29.000 

Cheltuieli cu bunuri și 
servicii 

215.400 156.500 20.000 391.900 

Cheltuieli privind drepturile 
copiilor 
cu cerințe educaționale 
speciale 

25.000 0 0 25.000 
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Cheltuieli cu burse elevi 0 27.000 0 27.000 

Cheltuieli de capital 0 0 0 0 

  *18.500 lei report din 2018  
 
      (2) Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2019, detaliat la 
venituri și cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzut în anexele nr.7 și 
8.    
      (3) Din sumele încasate din închirierea/concesionarea bazei materiale a învățământului, o 
cotă de 50% se face venit la bugetul local şi diferenţa de 50% se face venit la bugetul unității 
de învățământ. 
      (4) Directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în calitate de ordonator 
terţiar de credite, răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate potrivit prezentei 
hotărâri. 
      Art.11.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ianca din 
subordinea Consiliului Local se asigură în limita sumei de 1.420.000 lei, din care 1.040.000 
lei cheltuieli de personal, 350.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii și 30.000 lei cheltuieli de 
capital-pentru implementarea sistemului de supraveghere. 
      (2) În bugetul Unității de Asistenţă Medico Socială Ianca sunt incluse și veniturile 
contractate cu Direcţia de Sănătate Publică Brăila în sumă de 420.000 lei pentru cheltuielile 
cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului medical, precum și veniturile 
din contribuţia persoanelor asistate în sumă de 130.000 lei. 
      Art.12.-(1) Ajutorul social de urgenţă şi ajutorul social comunitar, stabilit potrivit 
prevederilor Legii nr.416/2001-cu modificările și completările ulterioare, se asigură în limita 
sumei de 30.000 lei, din venituri proprii. 
      (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei privind beneficiarii de ajutor social se asigură în 
limita sumei de 75.000 lei, din care 25.000 lei din taxa pe valoarea adăugată și 50.000 lei din 
venituri proprii. 
      Art.13.-Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 65 posturi de asistent personal al 
persoanei cu handicap, cu încadrarea în limita sumei de 2.682.000 lei alocată de la bugetul 
de stat, inclusiv pentru indemnizațiile de însoțitor. 
      Art.14.-Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor se asigură în limita sumei de 285.000 lei, din care 258.000 lei din venituri proprii 
și 27.000 lei din taxa pe valoarea adăugată. 
      Ar.15.-Finanţarea cheltuielilor pentru serviciul public de poliţie locală si apărare civilă se 
asigură în limita sumei de 565.000 lei din venituri proprii, în care este inclusă și suma pentru 
asigurarea normei de hrană, potrivit legii.       
      Art.16.-Se alocă suma de 950.000 lei pentru activitățile gestionate de Direcţia Serviciilor 
Publice Ianca din subordinea Consiliului Local, respectiv pentru serviciile publice de 
salubrizare,  gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea spaţiilor verzi și achiziția de 
arbori ornamentali, întreținerea și funcționarea staţiei de compost deşeuri biodegradabile  şi a 
bazei sportive ‹‹Ştefan Vrăbioru›› din orașul Ianca. 
      Art.17.-(1) Finanţarea cheltuielilor pentru cultură, culte, activităţi sportive, recreere şi 
tineret se asigură în limita sumei de 916.000 lei din venituri proprii, din care pentru: Casa de 
cultură ‹‹Ion Theodorescu Sion››-174.000 lei; Căminele culturale-50.000 lei; Biblioteca 
orăşenească ‹‹Georgeta Crainic››-63.000 lei; sprijinirea cultelor-300.000 lei; finanțarea 
activităților/programelor sportive și întreținerea bazelor sportive-129.000 lei; activităţi cultural 
educative: Ziua femeii-20.000 lei; Zilele oraşului Ianca-120.000 lei; cadouri pentru copii şi 
pomul de Crăciun-45.000 lei; editarea buletinului informativ anual-2.000 lei; memorialul „Ion 
Gâță”-3.000 lei; finanțarea programelor cultural educative și sportive organizate de Asociația 
de prietenie „Ianca-La Chapelle sur Erdre”-în limita sumei de 10.000 lei. 
      (2) La același capitol se alocă suma de 1.800.000 lei pentru construirea Căminului 
cultural Plopu. 
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      Art.18.-(1) În anul 2019, în cadrul programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de 
performanţă›› și ‹‹Sportul pentru toţi›› vor fi finanțate: 
      a)-acțiunile Clubului Sportiv Viitorul Ianca legate de participarea acestuia în Cupa 
României, în Liga a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau 
amicale organizate de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal 
Brăila, în limita sumei de 100.000 lei;  
      b)-concursul anual „Căruța Brăileană”, în limita sumei de 10.000 lei 
      (2) Finanțarea activităților sportive prevăzute la alin.(1) se face în baza unui regulament 
propriu aprobat prin hotărârea consiliului local, în conformitate cu dispoziţiile art. 671 alin.(3) 
din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 și ale Ordinului Ministrului Tineretului şi 
Sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor 
sportive, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Art.19.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 89 posturi pentru aparatul de 
specialitate al primarului și serviciile publice din subordine înființate de consiliul local, în care 
sunt incluse și 16 posturi finanţate din capitolele bugetare 66,00 - sănătate şi 68,00 - 
asigurări şi asistenţă socială. 
      (2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu 
centralizatorul acestora, pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice din 
subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2019, sunt prevăzute în anexele nr.9 și 10. 
      Art.20.-(1) Se aprobă Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și fondurile 
prevăzute în bugetul propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională în 
anul 2019, în limita sumei de 16.000 lei, potrivit anexei nr.11.  
      (2) Persoanele care vor urma cursurile de perfecționare profesională în anul 2019 vor fi 
stabilite prin dispoziția primarului. În funcție de necesitățile și oportunitățile apărute în cursul 
anului, domeniile de perfecționare pot fi completate prin dispoziția primarului, cu posibilitatea 
redistribuirii sumelor pe domenii și cu încadrarea în limita maximă aprobată potrivit alin.(1). 
      Art.21.-Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu 
autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2019, potrivit anexei 
nr.12. 
      Art.22.-Se aprobă limitele salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție aferente 
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și din serviciile publice din subordine, aplicabile cu luna mai 2019, potrivit anexei 
nr.13. 
      Art.23.-Primarul şi șeful serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și răspund de 
încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal, precum şi de execuţia bugetară în 
ansamblul ei. 

 
CAPITOLUL III – Dispoziţii finale 

 
      Art.24.-În intervalul dintre şedinţele consiliului local se împuterniceşte primarul, în calitate 
de ordonator principal de credite, să repartizeze și să utilizeze prin dispoziție veniturile 
realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv sumele alocate sau retrase de la bugetul de stat, 
pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, cu obligația validării acesteia de către 
consiliului local la proxima ședință. 
      Art.25.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii 
locale. 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

68 

 

      Art.26.-Anexele nr.1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.29 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului 
local al oraşului Ianca, pe anul 2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară  pe data de 
11 aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului oraşului Ianca 
pe anul în curs, prin care s-au alocat fondurile necesare finanţării activităților aflate în 
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu 
fundamentarea bugetului pe anul 2019  şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din 
cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.9 şi pct.14, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, la venituri în sumă totală de 2.100 
mii lei și la cheltuieli în sumă totală de 2.100 mii lei, din care 1.260 mii lei cheltuieli de 
personal, 802,03 mii lei bunuri și servicii și 37,97 mii lei cheltuieli de capital. 
      (2) Sinteza bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2019 la venituri şi cheltuieli, pe 
capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr.1. 
      Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 30 de posturi în aparatul propriu 
al Direcţiei Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 26 posturi de personal contractual.  
      (2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2019 ale Direcţiei 
Serviciilor Publice sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3. 
      Art.3.-Se aprobă Planul achizițiilor publice pe anul 2019, potrivit anexei nr.4. 
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      Art.4.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice 
răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2019, aprobate potrivit 
prevederilor art.1-3. 
      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
      Art.6.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.30 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea 
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară  pe data de 
11 aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.b) şi art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.5 din H.G.nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de 
cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale, actualizată prin  
H.G.nr.981/2018, coroborate cu dispozițiile art.7 din H.G.nr.978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice; 
      ►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice 
de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență 
socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului centralizat al 
oraşului Ianca pe anul în curs, prin care s-au alocat fonduri pentru finanţarea Unităţii de 
Asistenţă Medico Socială (U.A.M.S.) Ianca; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului U.A.M.S. Ianca cu 
fundamentarea bugetului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul 
consiliului local; 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

70 

 

      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(2) 
lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Unităţii de Asistenţă 
Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, în sumă de 1.420.000 lei, 
din care 1.040.000 lei cheltuieli de personal, 350.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii și 
30.000 lei cheltuieli de capital-pentru implementarea sistemului de supraveghere, potrivit 
anexei nr.1. 
      (2) În bugetul aprobat potrivit alin.(1) sunt cuprinse şi veniturile contractate de Unitatea de 
Asistenţă Medico Socială cu Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila în sumă de 
420.000 lei pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare şi salarizarea personalului 
medical, cele provenite din contribuţia persoanelor asistate în sumă de 130.000 lei, precum şi 
alte venituri care pot fi realizate din sponsorizări, donaţii, etc. 
      Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2019 un număr total de 25 posturi personal contractual 
în aparatul propriu al Unităţii de Asistenţă Medico Socială.  
      (2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2019 ale Unităţii de 
Asistenţă Medico Socială sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3. 
      Art.3.-Directorul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca, în calitate de ordonator terţiar 
de credite, răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2019, 
aprobate potrivit prevederilor art.1-2. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
      Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: trecerea în domeniul privat al orașului a unor instalații de irigații de pe raza 
U.A.T. Ianca, parte din infrastructura aferentă Stației de irigații SPP 21 M Șuțești, 
precum și darea acestora în folosință gratuită Organizației Utilizatorilor de Apă pentru 
Irigații 21 M Șuțești 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 
aprilie 2019; 
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      Având în vedere: 
      ►adresa nr.9/12.03.2019 a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) 21 
M Șuțești, prin care se solicită preluarea în folosință gratuită a infrastructurii secundare de 
irigații existente pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, respectiv antenele de irigații 
A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești, care nu s-au aflat în inventarul Societății 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare și ca atare nu a făcut obiectul Protocolului 
nr.591/04.09.2003 privind predarea infrastructurii din patrimoniul statului în patrimoniul 
Organizației; 
      ►faptul că antenele de irigații A4, A6 și A8 aferente Stației SPP 21 M Șuțești nu se află 
nici în patrimoniul public sau privat al orașului Ianca, ceea ce a implicat constituirea unei 
comisii speciale de inventariere în scopul trecerii acestora în domeniul privat al orașului și 
ulterior transmiterii lor în folosința O.U.A.I. 21 M Șuțești pentru exploatare, întreținere, 
reparații și pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare;  
      ►dispoziţiile art.4 din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 lit.g) și h), art.12 alin.(2) 
și art.26 lit.b) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004-republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      ►procesul verbal nr.12089/19.03.2019 întocmit  de comisia specială de inventariere 
constituită prin Dispoziția primarului nr.148/15.03.2019, cu inventarul fizic și valoric al 
instalațiilor subterane, parte din infrastructura de irigații aferentă Stației SPP 21 M Șuțești; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum 
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) și  art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului a 
unor instalații subterane de pe raza U.A.T. Ianca, parte din infrastructura de irigații aferente 
Stației SPP 21 M Șuțești, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      (2) Se aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1) Organizației 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 21 M Șuțești, pentru exploatare, întreținere, reparații și 
pază, precum și pentru promovarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii Plotului 
SPP 36. 
      (3) Predarea-primirea instalațiilor se face pe bază de protocol, în termen de 5 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, prin 
serviciile financiar-contabil și de urbanism, care vor opera corespunzător Inventarul bunurilor 
care aparțin domeniul privat al orașului Ianca. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.32 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflaţiei din anul fiscal 
anterior, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul 
2020 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 
aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►rata medie a inflației în anul 2018 de 4,6 %, calculată pe baza indicelui prețurilor de 
consum, transmisă de Institutul Național de Statistică prin Comunicatul de presă 
nr.17/14.01.2019;  
      ►dispozițiile art. 16 alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele 
comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;  
        În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unor anumite cote/sume în lei, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.39/ 26.04.2018 și în anexele nr.1 și 2 ale acesteia, se indexează 
cu 4,6 % și se aplică începând cu anul 2020. 
      b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 
nivelul de 0,1 %; 
      c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;                           
      d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul 
de 0,2 %;               
      e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 
nivelul de 1,3 %;            
      f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23,55 lei/mp teren afectat 
la suprafața solului de foraje și excavări; 
      g) taxa  pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, 
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prevăzută la art. 474 alin. (14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 
nivelul de 10,50 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie; 
      h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu, prevăzută la art. 474 alin. (15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte 
la nivelul de 16,75 lei pentru fiecare racord; 
      i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 
474 alin. (16) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9,5 lei; 
      j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 21 lei; 
      k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, 
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 210 lei pentru 0-10 
mp; 315 lei pentru 10,1-20 mp; 420 lei pentru 20,1-30 mp; 525 lei pentru 30,1- 500 mp, 
inclusiv, respectiv de 4.200 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru celelalte 
activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației de funcționare este de 85 lei; 
      l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru 
serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %; 
      m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 35 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat; 
      n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 25 lei/mp sau fracțiune de metru 
pătrat; 
      o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %; 
      p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se 
stabileşte la nivelul de 5 %; 
      r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 
alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 525 lei. 
      (2) Taxele speciale actualizate prin indexare potrivit art.1, sunt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, precum și 
delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului pe teren, 
aprobate potrivit anexelor nr.3 și 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.04.2019, se aplică în 
mod corespunzător și în anul 2020. 
      Art.3.-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a 
impozitului pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2020, datorat pentru întregul 
an de către persoanele fizice și persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10%. 
      Art.4.-(1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun 
de călători ale primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li 
se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, prin 
unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, după cum urmează: 
      a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca………2,00 lei/zi/elev; 
      b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca…………1,00 lei/zi/elev; 
      c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca……….....1,80 lei/zi/elev;    
      d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca……..1,60 lei/zi/elev;  
      e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca………...….1,50 lei/zi/elev. 
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      (2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti 
la Şcoala primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit. 
      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
      Art.6.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
       Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.33 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea cuantumului și a numărului burselor care se acordă din bugetul 
local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială 
a oraşului Ianca, în anul 2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 
aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ale art.4, art.19 și art.20 din Criteriile generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. 
Nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-
teritorială a oraşului Ianca cu propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se 
acordă din bugetul local în anul 2019; 
      ►prevederile art.8-10 din H.C.L.nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului orașului 
Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru acordarea burselor şcolare în 
anul 2019; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din 
cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului 
Ianca, în anul 2019, după cum urmează: 
   

Unitatea de învăţământ 

Burse sociale 
Burse de 
studiu 

Burse de 
merit 

Burse de 
performanţă 

Nr. 
 

Cuantu
m 
(lei) 

Nr. 
 

Cuantu
m 
(lei) 

Nr. 
 

Cuan
tum 
(lei) 

Nr. 
 

Cuantu
m 
(lei) 

Liceul Teoretic 
‹‹C-tin Angelescu›› 
Ianca 

159 30 6 40 57 50 - - 

Liceul Tehnologic 
 ‹‹Nicolae Oncescu›› 
Ianca 

21 30 - - 26 50 - - 

 
      (2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul 
M.E.C.T.S. Nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza 
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ 
preuniversitar de stat. 
      (3) Bursele de studiu și de merit se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 
timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 
profesionale şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate din bugetul 
local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit alin.(1). 
      (4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform 
prevederilor art.19 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. Nr.5576/2011. 
      Art.2.-Cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local vor fi revizuite la 
începutul anului școlar 2019-2020, în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 
activităţilor şcolare. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi directorii 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului 
Ianca. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.34 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe sportive 
din fonduri publice 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 
aprilie 2019; 
      Având în vedere: 
      ►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului a 
devenit o prioritate națională și că autoritățile administrației publice locale pot aloca la rândul 
lor sume din bugetul aprobat anual, pentru finanțarea activităților sportive pe plan local; 
      ►dispoziţiile art.671 alin.(3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 alin.(2) din Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.664/2018 
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►prevederile art.18 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/11.04.2019 privind aprobarea 
bugetului orașului Ianca pe anul în curs, prin care au fost alocate sumele pentru finanțarea 
programelor sportive ‹‹Promovarea sportului de performanţă›› și ‹‹Sportul pentru toţi››  în 
anul 2019, în concret pentru participarea Clubului Sportiv Viitorul Ianca în Cupa României, în 
Liga a 4-a din Campionatul județean de fotbal și în alte competiții oficiale sau amicale 
organizate de Federația Română de Fotbal sau Asociația Județeană de Fotbal Brăila, 
respectiv pentru organizarea concursului anual „Căruța Brăileană”; 
      ►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600 din 17.08.2017, 
potrivit căreia măsura de sprijin privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop 
patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă, nu 
reprezintă ajutor de stat așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele 
comisiilor de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.6, art.45 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-Se aprobă Regulamentul de acordare a  finanţării pentru programe sportive din 
fonduri publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
      Art.2.-(1) Analiza propunerilor de proiecte este efectuată de către o comisie de evaluare, 
formată din doi consilieri locali și trei reprezentanți ai primarului care pot fi specialiști din 
aparatul propriu sau din structurile sportive județene, desemnați prin dispoziție. 
      (2) Consilierii locali George Sterpu și Ștefan Marcel Mitrea-titulari și Ștefan Racu-supleant 
se desemnează să facă parte din comisia de evaluare propunerilor de proiecte. 
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      Art.3.-Consilierii locali Liviu Dragomir și George Priceputu-titulari și Dănuț Pisică-supleant 
se desemnează să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor la procedura de 
evaluare a propunerilor de proiecte și atribuirea contractelor de finanțare. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Maria ALEXE                                                                         Alexandru STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.28 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 
            

Consiliul local al comunei  Galbenu , judetul Braila  întrunit în şedinţa  ordinara la data 
de 11.04.2019, 

Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului 
comunei Galbenu pe anul 2019;  

 Referatul de specialitate; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
            În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice 
locale actualizată, 
            În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată, privind administraţia publică locală, 
            În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată 
privind administraţia publică locală, 
Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă  Bugetul  local de venituri si cheltuieli al comunei Galbenu pe anul 2019, in 
conformitate cu anexele nr.1si 2  care fac parte integranta din prezenta hotarare,  
Art.2  Se aproba  Lista de investitii din bugetul local  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate . 
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Galbenu  şi 
compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Galbenu , 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                               SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                  ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.29 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: acordarea de premii bănești elevilor Școlii Gimnaziale Toma Tampeanu,  care 
au obtinut premii si mentiuni la olimpiadele judetene 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GALBENU,JUDETUL BRAILA, 
 Avand in vedere: 
- Adresa nr.310/27.03.2019 a Scolii Gimnaziale Toma Tampeanu in care sunt prezentate 
rezultatele obtinute la olimpiadele judetene de catre elevii scolii, in anul scolar 2018-2019. 
- Referatul întocmit de Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei GALBENU, prin care se propune acordarea de 
premii bănești elevilor Școlii Gimnaziale Toma Tampeanu, care au obtinut premii si mentiuni 
la olimpiadele judetene in anul scolar 2018-2019.  
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 107 Alin.(1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(1) și (2), lit. d) și alin. (6),  lit. a), pct. 1,  ale art.39, 
alin. (1), 45 alin.(1) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
    

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Acordarea de premii bănesti elevilor Scolii Gimnaziale Toma Tampeanu, care au 
obtinut premii si mentiuni la olimpiadele judetene in anul scolar 2017-2018, conform anexei 
nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                                Locul I – 1000 lei; 
                                Locul II - 750 lei; 
                                Locul III – 500 lei. 
    Mentiune – 250 lei 
Art.2 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al comunei Galbenu aferente anului 2019, în valoare de 8500 lei din 
Cap.68, Subcap.68.02.50 ,paragraful 68.02.50.50 
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează 
Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Galbenu. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Buget, Finante, Contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Galbenu și Institutiei Prefectului 
judetului Braila. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                               SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                  ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.30 
din 11 aprilie 2019 

 
Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2019,  in comuna 
Galbenu 
 

Consiliul local al comunei Galbenu,judetul Braila: 
Avand in vedere prevederile: art.4,alin.(2), art.13, litera ,,a’’ si art.14 litera ,,a” din 

Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, prevederile: art.3, alin.(1), art.6, 
alin.(1, art.10, litera ,,d” din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, modificata si 
completata prin Legea nr.212/2006 si ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.15/2005, Ordinul MAI nr.132/2007 si H.G.R. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de 
risc. 

Vazand Expunerea de Motive prin care Primarul comunei Galbenu, Ganea Nicolae 
propune aprobarea: 

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare 
gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2019,  in comuna Galbenu. 

In temeiul art. 36 alin.(6) lit. ,,a“ punct 8 si art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 a 
Administratiei publice locale, republicata: 
 

HOTARASTE: 
 
   Art.1. Se aproba: Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare 
necesare gestionarii situatiilor de urgenta, pentru anul 2019,  in comuna Galbenu, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
   Art.2. Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
   Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Braila, Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta ,,Dunarea” al judetului Braila si Serviciilor de specialitate. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                               SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                  ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea bugetului local și lista de investiții a comunei Romanu, judeţul 
Brăila pe anul 2019 
  
            Avand în vedere:  
- Nota de fundamentare privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al d-nei 
Ioniță Steluța,Primarul com.Romanu .    
- Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate, privind 
necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2019  structurat pe capitole,subcapitole si 
alineate;  
– Adresele AJFP Brăila nr.35060 si 35097 din 19-20.03.2019 privind Deciziile  nr. 7 anexele 
nr.1a,1b,1c,,anexa 2,3,Decizia nr.9 cu Anexele nr. 1-2 privind repartizarea sumelor defalcate 
din TVA TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 si estimarile 
pentru anii 2020-2022. 
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.23 din 22.03.2019 cu anexele privind repartizarea 
cotelor defalcate din impozitul pe venit,a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022.  
- Adresa Scolii Gimnaziale Romanu nr.518/05.03.2019 privind  fundamentarea  proiectului de 
buget pe anul 2019; 
- Avizele comisiilor  de specialitate; 

In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele publice 
locale pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 
 In baza Legii nr.2 /3.01.2018 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2018; 
 In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,modificata şi completata prin 
derogare de la art.32 si 33  precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 
cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal; 
 In conformitate cu art.36,alin. 1 si 4,lit.a si c dinLegea nr.215/2001, actualizata, 
republicată si modificataulterior ; 
 In temeiulprevederilor art.45,alin. 1 si  2 lit. a  dinLegea nr.215/2001 actualizata, 
republicată si modificataulterior  privindadministraţiapublicălocală ; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019  conform Anexei nr.1 
privind Nota de fundamentare a d-nei Ioniță Steluța,Primar si a Anexei nr.2 privind bugetul 
structurat pe capitole,subcapitole si aliniate întocmit de d-na Radu Badiu Nicoleta,referent 
contabil. 
Art.2 Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii  publice in anul 
2019 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

82 

 

Art.3 D-na Primar Ioniță Steluța  si  d-na Radu BadiuNicoleta,referent in cadrul 
Compartimentului contabilitate,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.    
Art.4 Prin grija Secretarului de comună, prezenta hotărăre va fi  adusă la cunoştinţa Instituției 
Prefectului și tuturor  persoanelor  interesate. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
         CHIRPAC CORNEL                                                                SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                    ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 
din 11 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea devizului general al obiectivului de investiții al proiectului 
“Modernizare drumuri in satele Oancea si Romanu, comuna Romanu”, judetul Braila 
 

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta extraordinara din data de 
11.04.2019; 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- HG. Nr.1069/2007 privind Strategia energetică a Romaniei pentru perioada 2007-2020; 
- Directivele nr.2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European 
- Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” 
Modernizarea satului romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor 
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri 
judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în 
interiorul localităților; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se  aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții  “Modernizare drumuri 
in satele Oancea si Romanu, comuna Romanu”, judetul Braila, în valoare totală de 
24.401.397,50 lei, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.   
Art.2 Se   mandateaza   doamna Ioniță  Steluța,   Primar   al   comunei Romanu cu sprijinul 
Consiliului local Romanu, judetul Braila. 
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Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
contabilitate. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
         CHIRPAC CORNEL                                                                SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                    ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.18 
din 25 aprilie 2019 

 

privind: aprobarea  bugetului local  si bugetul activitatilor finantate integral din venituri 
proprii pe anul 2019 
 

Consiliul Local Baraganul judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data 
de 25.04.2019   

Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate; 
- Anexa nr.1 la Decizia nr.7/20.03.2019 a Directiei Generale a Finantelor Publice Braila, 
privind: 
- repartizarea sumelor defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor; 
- Adresa nr.36148/03.04.2019 a Directiei Generale a Finantelor Publice Braila, privind 
repartizarea sumelor defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor- respectiv pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant; 
- Anexa nr.1 la H.C.J.nr.23.2019, pentru repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019; 
- Anexa nr.2 la H.C.J.nr.23.2019, pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata   pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019; 
- Anexa nr.3 la H.C.J.nr.23.2019, pentru repartizarea Fondului la dispozitia Consiliului 
Judetean reprezentand cota de 7,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2019; 

Având în vedere:  
- Legea bugetului de stat nr.50/2019; 
- prevederile art.19, ale art.20, ale art.39 si ale art.49 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;                        

In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se emite 
urmatoarea, 
 

HOTARÂRE: 
 

Art.1 Se aproba bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.1 la prezenta. 
Se aproba  programul de  investitii publice ,ca anexa la bugetul local pe anul 2019. 
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii  pe anul 
2019, conform anexei nr.2 la prezenta. 
Se aproba  programul de  investitii publice ,ca anexa la bugetul activitatilor finantate integral 
din venituri proprii  pe anul 2019. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei  Bărăganul. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.19 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019  
 

Consiliul Local Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta publica de lucru din data de 
25.04.2019    

Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate;  

Având în vedere:  
prevederile art . 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
comletarile ulterioare;  

In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta 
urmatoarea:  
 

HOTARÂRE: 
 
Art.1 Se aproba Conturile de executie intocmite la data de 31 martie 2019; 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.20 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: anularea creantei fiscale, reprezentand debitul restant in suma de 50 lei, 
amenda contraventionala, al  numitului Bratu Constantin, persoana fizica decedata 
 

Consiliul Local al Comunei Baraganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 25.04..2018 

Având în vedere: 
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2256/09.04.2019 
- Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 
- Art.22,art.27 si  art.266 alin.3 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
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 - raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul, judetul Braila; 
  - raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Baraganul; 

În temeiul art.36 alin (2) lit. b)raportat la  alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(1) coroborat cu 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1)Se aprobă anularea creantei fiscale,  reprezentand debitul restant in suma de 50 lei, 
amenda contraventionala, al  numitului Bratu Constantin, CNP …………., persoana fizica 
decedata. 
         (2) Debitul restant mentionat la alin.(1) reprezinta restul de plata pentru amenda 
contraventionala, aplicata susnumitul, conform procesului – verbal de contraventie seria PF 
nr. 0299603 din 14.03.2015. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul 
financiar-contabilitate si taxe si impozite locale din cadrul Primariei comunei Baraganul, 
judetul Braila. 
Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica celor 
nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului – judetul Braila in 
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.21 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Operativ 
cu Activitate Temporară al comunei Bărăganul (COAT) 
 

Consiliul Local  al comunei  Bărăganul întrunit în şedinţa ordinară la data de 
25.04.2019; 

Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul, nr. 2466/2 din 18.04.2019; 
- Referatul șefului SVSU, nr. 2466/1 din 18.04.2019;   

Având în vedere:  
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de 
Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, functionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 
situații de urgență; 
- prevederilor art.36, alin.(6), lit.a), pct.8 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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In temeiul: art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
urmatoarea, 
 

HOTARÂRE: 
 
Art.1 Se aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Operativ cu 
Activitate Temporară al comunei Bărăganul (COAT), conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Bărăganul, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.22 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare 
necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019 al comunei Bărăganul 
 

Consiliul Local al comunei Bărăganul, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
25.04.2019; 
  Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Bărăganul, înregistratã la nr. 2255/2 din 
09.04.2019; 
 - Raportul Şefului Serviciului pentru Situaţii de Urgentă din cadrul Primariei comunei 
Bărăganul, înregistrat la nr.2255/1 din 09.04.2019; 
- Prevederile art. nr. 3 și 4 din H.G.R nr. 1040/2006 privind asigurarea cu resurse umane, 
materiale și financiare în domeniul situațiilor de urgență; 
- prevederile art. nr. 50 din OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea și asigurarea activităților 
de evacuare în situații de urgență; 
- Prevederile art. 3 lit. d), art. 12 alin. (1), art. 24 precum si Cap. IV din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta , 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 si OUG nr. 1/2014; 
- Art. 25 lit. b), din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata; 

În temeiul: art. 36, alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 8, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
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HOTÃRÃŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019 al comunei Bărăganul, conform anexelor 
care fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2 Primarul comunei Bărăganul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei  Bărăganul. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.23 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat 
prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - 
 

Consiliul Local Baraganul , judetul Braila, întrunit în şedinţă  ordinara , la data de 
25.04. 2019 

Având în vedere: 
- Adresa nr.250 din 27.02.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 
prin care ni se solicita : 
- adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a unei 
hotarari privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin 
Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei -; 
- aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 30 de zile lucratoare 
inainte de data sedintei Consiliului Local in care va fi supus dezbaterii si aprobarii, in 
conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si alin.2 din Legea nr.52/2003 - privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.749 din 3 
decembrie 2013, coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 
26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei -; 
- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, republicata in 2015, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu 
prevederile art.8 alin.3 litera i) si cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in 2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 – Principiile de baza ale Serviciilor 
– din Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului – din Capitolul III – Partile Contractante – din 
Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea – din Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.23 alin.3 litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul 2 litera l) din 
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) punctul 14, art.37 coroborate cu 
prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Baraganul; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul C.L, Baraganul; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborate cu prevederile art.115 alin.1 litera b) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Avizeaza Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin 
Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa si parte integranta 
din prezenta Hotarare.  
Art.2 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Baraganul, 
judetul Braila , domnul Victor Bivolaru , iar Secretarul Unitatii Administrativ Teritoriale o va 
comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si 
altor institutii, conform prevederilor legale. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.24 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Actului Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea 
unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – 
 
        Consiliul Local al Comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  la data 
de 25.04.2019; 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

90 

 

Având in vedere: 
- Adresa Asociatiei nr.251 din 27.02.2019, prin care ni s-au comunicat : 
 Adresa Operatorului nr.S288 / 21.01.2019 inregistrata la Asociatie sub nr.52 din 21.01.2019, 
prin care solicita introducerea in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – 
Modificat si Completat Iulie 2018 – formula de calcul pentru ajustarea pretului / tarifului 
Serviciilor, in baza cresterii preturilor de consum; 
- Avizul ANRSC nr.700464 din 18.01.2019 - acordat - pe formula de ajustare a preturilor si 
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare - inregistrat sub 
nr.S259 din 18.01.2019 la Operator si sub nr.46 din 18.01.2019 la Asociatie; 
Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din 
Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – 
Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele : 
- Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare 
a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea 
nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 
Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 
- aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.2; 
Tinand cont de prevederile : 
- Hotararii Consiliului Local al Comunei Baraganul nr.40/23.06.2009 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati 
Publice DUNAREA Braila S.A.; 
- Hotararii nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice 
Dunarea Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta - Modificat si Completat Iulie 
2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Articolului 5 alin.(1) litera a) cu trimitere la prevederile Art.17 alin.(2) litera d) - punctele 1 si 
2, art.21 alin.(1) coroborate cu prevederile art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila; 
- Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul III - Modificarea Termenilor si 
Conditiilor Prezentului Contract de Delegare - din Titlul IV - Dispozitii Finale - din Dispozitii 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si 
Completat Iulie 2018 –; 
- Articolului 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 si alin.(7) lit.a), art.37 
coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d), art.115 alin.(6) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul, judetul Braila; 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Baraganul; 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1. 1) Se aproba Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor 
prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 
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10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta din 
prezenta Hotarare, astfel : 
a) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin 
Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 
b) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 
- aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.2. 
2) Actul Aditional nr.16, se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. 
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 
Art.2. Se acorda mandat domnului Dragomir Viorel Marian - Presedintele - Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, ca in numele si pe seama membrului asociat - 
Comuna Baraganul - sa semneze Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3. Se acorda mandat special domnului Primar Bivolaru Victor, in calitate de reprezentant 
legal al membrului asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul, sa voteze 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - Actul 
Aditional nr.16 cu Anexele 1 si 2 – parte integranta - prevazute la Art.1 de mai sus. 
Art.4.  Se acorda mandat special domnului Bivolaru Victor, Primarul Comunei Baraganul, in 
calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna 
Baraganul, sa avizeze - Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.5. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire, de catre domnul Primar, iar Secretarul UAT, 
o va comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa 
adoptare si altor institutii, conform prevederilor legale. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.25 
din 25 aprilie 2019 

 
privind: avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini 
ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de 
distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna 
Baraganul 
       

Consiliul Local al Comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 
de 25.04.2019; 
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 Avand in vedere: 
- Adresa nr.285 din 07.03.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 
prin care ni se solicita: 
- adoptarea unei Hotarari pentru avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la 
Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei 
potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Baraganul; 
- aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 30 de zile lucratoare 
inainte de data sedintei Consiliului Local, in care va fi supus dezbaterii si aprobarii, in 
conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si alin.2 din Legea nr.52/2003 - privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.749 din                            
3 decembrie 2013, coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Procesul Verbal de Inventariere nr.16189 din 07.06.2018 / nr.4271 din 03.07.2018  a 
Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa al UAT Comuna 
Baraganul, intocmit de catre Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si 
Delegatarului – UAT, conform Procedurii de Inventariere;  
- prevederile Art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de transport a apei potabile in 
Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul, cu Anexele nr.1-7 – 
parte integranta, aprobat prin Hotararea nr.11 din 30.09.2014 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- prevederile Art.24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile 
in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul, cu Anexele               
nr.1-5 – parte integranta, aprobat prin Hotararea nr.1 din 9.01.2015 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- prevederile Art.31 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in 
Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul, cu Anexele nr.1-15 – 
parte integranta, aprobat prin Hotararea nr.16 din 29.04.2015 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- prevederile art.5 alin.(2) litera l), ale art.23 alin.(3) litera b), coroborate cu prevederile art.16 
alin.(3) litera d) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de 
canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.c), lit.d), alin. (4) lit.f), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.a), 
art.37, art.61 alin.(1) coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) si 
alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
 In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de transport a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Baraganul - parte integranta din prezenta Hotarare: 
a) Anexa 2 - Caracteristicile aductiunii pentru apa potabila; 
b) Anexa 4 - Descrierea instalatiilor necesare pentru transportul apei potabile, starea fizica si 
gradul de automatizare a acestora; 
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c) Anexa 6 - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa potabila 
transportata, precum si caracteristicile acestora; 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de  transport a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul si Anexele 1, 3, 5 si 7 nu se modifica. 
Art.2 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Baraganul - parte integranta din prezenta Hotarare : 
a) Anexa 2 - Inmagazinarea apei; 
b) Anexa 3 - Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora; 
c) Anexa 4 - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii apei potabile 
inmagazinate, precum si caracteristicile acestora. 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul si Anexele 1 si 5 nu se modifica. 
Art.3 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Baraganul - parte integranta din prezenta Hotarare : 
a) Anexa 3 – Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa potabila 
din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul; 
b) Anexa 4-5-9 – Principalele date ale Utilizatorilor, Bransamentelor si Contorilor de apa 
potabila din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul; 
c) Anexa 7 – Descrierea statiilor de pompare-repompare cu turatie variabila starea fizica şi 
gradul de automatizare a acestora din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Baraganul; 
d) Anexa 8A – Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei potabile din Aria Delegata- Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul; 
e) Anexa 8B – Coordonatele si caracteristicile hidrantilor din retelele de distributie a apei 
potabile din UAT Baraganul; 
f) Anexa 11 – Descrierea instalatiilor aferente activitatii de distributie a apei potabile in Aria 
Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul, starea fizica si gradul de 
automatizare ale acestora; 
g) Anexa 12 – Graficul privind evolutia numarului de Utilizatori bransati in ultimii 4 ani la 
sistemul public de alimentare cu apa din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Baraganul; 
h) Anexa 13 – Variatia pretului de vanzare a apei potabile in ultimii 5 ani in Aria Delegata - 
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul conform Strategiei de stabilire, ajustare 
si modificare a preturilor cu completarile si modificarile ulterioare, aprobata de Adunarea 
Generala a Asociatiei; 
i) Anexa 14 – Variatia gradului de incasare a pretului apei potabile facturate in ultimii 4 ani in 
Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul; 
j) Anexa 15 – Graficul de variatie a ratei de suportabilitate a pretului apei potabile in ultimii 5 
ani in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul. 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul si Anexele 1, 2, 6 si 10 nu se modifica. 
Art.4 Modificarea si actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al 
apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria 
Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baraganul – prevazute la Art.1, Art.2 si 
Art.3 de mai sus, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei, dupa avizarea de 
catre Consiliul Local al Comunei Baraganul. 
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Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Baraganul 
domnul Bivolaru Victor, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare si altor institutii conform prevederilor 
legale. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 
     ZOTOI NECULAI       SECRETAR COMUNA 
                LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.30 
din 24 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea Bugetului de venituri  si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE 
PUBLICA JIRLAU S.R.L   pentru anul 2019 si aprobarea preturilor si  tarifelor practicate 
in anul 2019 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău 
Avand in vedere: 

- Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate 
Publica SRL Jirlau, inaintat de conducerea   societatii prin adresa nr. 1947/08.04.2019; 
- Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- O.G nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

Vazand prevederile :   
- H.C.L. nr.49/28.06.2013 privind infiintarea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU 
S.R.L,cu asociat unic comuna Jirlau,sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
- Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.61/2013 privind delegarea gestiunii srviciului de 
salubritate catre delegatul S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L 
- art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale ;Legii bugetului de stat pe anul 2017  ; 

In temeiul: art. 45 alin. 2 lit.( a) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
   

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 
JIRLAU S.R.L,pe anul 2019 potrivit anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba preturile si tarifele privind activitatea de colectare deseuri menajere, pentru 
activitatea de intretinere spatii verzi si parcuri, pentru activitatea de intretinere iluminat stradal 
si pentru activitatea de intretinere fochist, potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE 
UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. 
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Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
  
Adoptată în şedinţa din 24 aprilie 2019 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlau și pe pagina proprie de internet. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
       STROE DOBRICĂ,                                                                             CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
din 24 aprilie 2019 

 
privind: asigurarea resurselor umane, materiale si financiare pentru gestionarea 
situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al comunei Jirlau pe anul 2019 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău 
Având în vedere: 

- referatul intocmit de reprezentantul de specialitate situatii de urgenta din cadrul primariei ; 
- art.24 lit.d), art.32 alin.[3], art.33 si art.34 din O.U.G. nr.21/ 2004 privind Sistemul National 
de Management al Situaliilor de Urgenta, aprobata prin legea nr.15/2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- art.7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin H.G. 
nr.1579 /2005; 
- art.25 lit.b] , art.63 si art.68 din legea nr.481/2004 republicata, privind protectia civila; 
- art.13 lit.g) raportat la art.14 lit.k) din Legea nr.307 /2006 privind apararea impotriva 
incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararii Guvernului nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu 
resurse umane, material si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 
- Hotararii Guvernului nr.557 /2076 privind managementul tipurilor de risc; 
- Raportul de avizare al comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul : art. 36,alin.(6), pct.8 art. 45, alin.2, lit a), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare; 
                                                   
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse financiare pentru gestionarea situatiilor 
de urgenta pe teritoriul administrativ al comunei Jirlau pe anul 2019, conform anexei 1. 
Art.2 Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de 
urgenta pe anul 2019, conform anexei 1A. 
Art.3 Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor 
de urgenta pe anul 2019, conform anexei 1B. 
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Art.4 anexele l, 1A si 1B fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 In situatiile in care inlaturarea efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta nu se 
poate realiza in timp util cu mijloacele umane, materiale si financiare proprii, atunci se poate 
solicita sprijinul autoritalilor, institutiilor publice centrale si judetene sau se pot inchiria utilaje 
de la alte entitati in regim de urgenta, potrivit legii.  
Art.6 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
  
Adoptată în şedinţa din 24 aprilie 2019 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlau și pe pagina proprie de internet. 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
       STROE DOBRICĂ,                                                                             CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.32 
din 24 aprilie 2019 

  
privind: aprobarea Actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 cu 
obiectul: ”INFRASTRUCTURA DE DRUMURI –ASFALTARE STRAZI COMUNALE- 
proiect integrat privind infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale, canalizare 
pluviala, canalizare menajera si statie de epurare; prima infiintare si dotare centru de 
ingrijire tip afterschool, Comuna Jirlau, judetul Braila ”, ca urmare a adoptarii O.U.G. 
nr. 114/2018 
                           

Consiliul Local al Comunei Jirlău 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea 
Actului aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 cu obiectul : ”INFRASTRUCTURA 
DE DRUMURI –ASFALTARE STRAZI COMUNALE – conform O.U.G. nr.114/2018” 
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 
unor acte normative si prorogarea unor termene precum si comunicatul de presa din partea 
finantatorului investitiei prin care ni se comunica posibilitatea incheierii unor acte aditionale 
aplicate pe normativ. 
- Instructiunea A.N.A.P. nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie 
publica/sectoriala, publicat in M.Of. nr. 32 din 11.01.2019. 
- Adresa constructorului S.C.  GA&MA  ACTIV LOGYSTIC SRL Constanta nr. 
1196/01.03.201 de solicitare a modificarii valorii contractului  si a ofertei in acest sens; 
H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico 
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 
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In baza prevederilor art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1),art.115,alin.(1,lit.b   din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă  Actul aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 5507/2016 incheiat cu S.C.  
GA&MA  ACTIV LOGYSTIC SRL Constanta cu obiectul: ”INFRASTRUCTURA DE DRUMURI 
–ASFALTARE STRAZI COMUNALE- proiect integrat privind infrastructura de drumuri-
asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare; prima 
infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, Comuna Jirlau, judetul Braila ” 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii 
obiectivului de investitii,  se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar 
comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija secretarului comunei.  
 
Adoptată în şedinţa din 24 aprilie 2019 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
       STROE DOBRICĂ,                                                                             CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.33 
din 24 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, necesitatea si oportunitatea 
implementarii obiectivului de investitii "Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, 
judetul Braila” 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, necesitatea si oportunitatea implementarii obiectivului de 
investitii "Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, judetul Braila” 
Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor 
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
- Studiul de fezabilitate si Devizul General estimativ elaborat de catre S.C. CIC CONS S.R.L. 
Braila privind obiectivul de investitii  "Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, judetul 
Braila”; 
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Vazand prevederile art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba instrumentarea proiectului, contractarea finantarii si realizarea investitiei 
"Infiintare mini-teren sport in comuna Jirlau, judetul Braila”. 
Art.2. Sa aproba necesitatea si oportunitatea investitiei, dupa um urmeaza: 
necesitatea investitiei consta in infiintarea unui mini-teren de sport in vederea desfasurarii 
activitatilor sportive scolare si extrascolare de catre copiii comunitatii locale si persoanele din 
comuna interesate de petrecerea timpului liber prin practicarea sporturilor generale, fotbal, 
tenis sau volei, deasemenea incurajarea dezvoltarii performantelor sportive pe teritoriul 
comunei Jirlau. 
Oportunitatea instrumentarii proiectului este data de posibilitatea accesarii de fonduri 
europene nerambursabile prin Programulul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020, Masura 4/6B - Cresterea atractivitatii teritoriului GAL Campia de Vest a Brailei prin 
innoirea satului, cu sesiune continua de depunere la GAL Campia de Vest a Brailei. 
Art.3 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia "Infiintare mini-teren sport in comuna 
Jirlau, judetul Braila”, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupa cum urmeaza: 
Suprafata investitiei – 1.080 mp; 
Valoare totala : 433.143 lei cu TVA inclus, din care 368.900 lei cu TVA reprezentand 
constructii montaj; 
Durata realizare C+M: 6 luni. 
Art.4 Se aproba angajamentul Consiliului Local de a suporta cheltuielile de mentenanta si 
gestionarea investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data in 
exploatare. 
Art.5 (1) Lucrarile vor fi prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei. 
(2) Pentru implementarea proiectului vor fi prevazute sumele necesare finantarii proiectului si 
efectuarea cheltuielilor neeligibile si eligibile, pana la rambursara acestora, dupa cum 
urmeaza : 
-   310.000 lei fara TVA reprezentand C+M, cheltuiala eligibila; 
-   123.143 lei valoare cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent cheltuielilor eligibile si 
neeligibile. 
Art.6 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1 precum 
si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acestea se vor suporta din veniturile proprii 
ale bugetului local. 
Art.7 Se aproba angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venituri.  
Art.8  Populatia stabila a comunei Jirlau – 3.165 locuitori conform P.U.G. aprobat in anul 
2011. 
Art.9 Se desemneaza domnul Dragut Daniel, in calitate de primar si reprezentant legal al 
comunei Jirlau, sa fie numit responsabil de proiect. 
Art.10 Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari iar 
secretarul comunei o va inainta persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Adoptată în şedinţa din 24 aprilie 2019 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
       STROE DOBRICĂ,                                                                             CIOATĂ ION 
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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 
din 22 aprilie 2019 

 
privind: desemnarea preşedintelui de şedinţa al Consiliului Local al Comunei Unirea 
pentru lunile APRILIE, MAI și IUNIE 2019 
 

Consiliul Local Unirea întrunit în sedința ordinară de lucru din data de 22.04.2019 
In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Unirea nr. 

54/08.08.2016 privind aprobarea regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului 
Local Unirea, judeţul Brăila; 

Luând act de Expunerea de motive a primarului si Raportul de specialitate al 
secretarului comunei Unirea; 

In conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

In baza avizelor favorabile din partea comisiilor de specialitate ale consiliului local.  
 In temeiul  art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (9), art. 41, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. 
„b”din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se stabileşte preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Unirea, pentru 
lunile APRILIE, MAI și IUNIE 2019, în persoana d-lui consilier MELEACĂ RADU. 
Art.2 Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija 
secretarului comunei.         
        
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR COMUNĂ, 
                 MELEACĂ RADU                                                 BADIU RODICA - ALINA 
 
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 
din 22 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare pentru luna MARTIE 2019 
 
         Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 22.04.2019 
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Având în vedere adresa nr. 628/09.04.2019 emisa de Şcoala Gimnazială Unirea, prin 
care se solicită aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic, care solicita decontarea 
cheltuielilor de deplasare  pentru luna MARTIE 2019. 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În baza: 
- H.G. nr. 26/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 105  alin. (2),  lit.”f”, art. 276 si art. 304 alin. (14) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 4 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/2011 
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 1, alineat b din  Instrucțiunea nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei 
cadrelor didactice 
- H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a  personalului didactic 
auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat; 
 - art. 36, alin. 2 lit. (b) raportat la alin. 4 lit. “a”, ale aceluiaşi articol din Legea 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art. 45 alin. 2 lit. (a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din aceeaşi Lege. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Aprobarea drepturilor băneşti aferente cheltuielilor de deplasare a personalului didactic, 
aprobata în data de 09.04.2019, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea,  
pentru luna MARTIE suma de 5.404lei 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Unirea și  compartimentul financiar-contabil. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – contabilitate si se 
aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.             
 
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR COMUNĂ, 
                 MELEACĂ RADU                                                 BADIU RODICA - ALINA 
 
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.38 
din 22 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea cererii domnului RĂDUCAN IONUȚ RAFAEL pentru atribuirea în 
folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a unei suprafete de teren pentru construirea 
unei locuinte proprietate personală 
 
         Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 22.04.2019 

Avand în vedere: 
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- cererea nr. 851/13.03.2019 si documentele anexate de acesta, prin care dl. RĂDUCAN 
IONUȚ RAFAEL, domiciliat în sat Valea Cânepii, comuna Unirea, judetul Braila, solicită 
atribuirea unui teren în folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 
- prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala; 
- prevederile  art. 5 din HGR nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a  Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personala; 
- prevederile HCL nr. 67/20.10.2016 privind aprobarea situatiei terenurilor disponibile aflate in 
domeniul privat al comunei Unirea, respectiv in intravilanul localitatilor Unirea si Valea 
Cinepii, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003; 
- referatul de aprobare nr. 1311/11.04.2019, întocmit de comisia de specialitate constituita in 
baza Dispozitiei primarului nr. 398/30.09.2016, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita 
a unui teren, Cvartal 11, parcela 559 lot 4 in suprafata de 958 m², inscris in cartea funciara 
nr.  74499; 
- raportul de aprobare al primarului si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local; 
 Tinand cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, art. 39 alin. (1), art. 44 si art. 45 alin. (3), 
alin. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
moficarile şi completarile ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba cererea domnului RĂDUCAN IONUȚ RAFAEL, domiciliat în sat Valea 
Cânepii, comuna Unirea, judetul Braila si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata 
de 958 m2, cvartal  11, parcela 559 lot 4, in scopul construirii unei locuinte proprietate 
personala in conditiile Legii 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art.2 Terenul se atribuie solicitantului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei 
proprietate personala, acesta  avand obligatia sa inceapa construirea locuintei in termen de 
un an de la data atribuirii terenului  si  sa  o  realizeze  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.  
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se 
retrage beneficiarului dreptul de folosinta gratuita asupra terenului in cauza. 
Art.4 Punerea in posesie a terenului aprobat prin prezenta hotarare cat si semnarea 
contractului de comodat se va efectua de catre primarul comunei Unirea; 
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenejarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.6 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta persoanelor interesate prin grija 
secretarului. 
 
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR COMUNĂ, 
                 MELEACĂ RADU                                                 BADIU RODICA - ALINA 
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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 
din 22 aprilie 2019 

 
privind: avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini 
ale activitatii de transport al apei brute si al apei potabile, de inmagazinare a apei 
potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Unirea 
       

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 22.04.2019 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.324 din 20.03.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, 
prin care ni se solicita : 
- adoptarea unei Hotarari pentru avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la 
Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei brute si al apei potabile, de 
inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea; 
- aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 30 de zile lucratoare 
inainte de data sedintei Consiliului Local, in care va fi supus dezbaterii si aprobarii, in 
conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si alin.2 din Legea nr.52/2003 - privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.749 din 3 
decembrie 2013, coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Procesul Verbal de Inventariere nr. 19643 din 04.07.2018 / nr.2828 din 11.07.2018  a 
Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa al UAT Comuna Unirea, 
intocmit de catre Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului – UAT, 
conform Procedurii de Inventariere; 
- prevederile Art. 24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de transport a apei brute si a 
apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea, cu Anexele  
nr.1-7a – parte integranta, aprobat prin Hotararea nr.11 din 30.09.2014 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- prevederile Art. 24 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei 
potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea, cu Anexele nr.1-
5 – parte integranta, aprobat prin Hotararea nr.1 din 9.01.2015 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- prevederile Art. 31 alin.(1) din Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in 
Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea, cu Anexele nr.1-15 – parte 
integranta, aprobat prin Hotararea nr.16 din 29.04.2015 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- prevederile art.5 alin.(2) litera l), ale art.23 alin.(3) litera b), coroborate cu prevederile art.16 
alin.(3) litera d) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de 
canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.c), lit.d), alin. (4) lit.f), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.a), 
art.37, art.61 alin.(1) coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) si 
alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;  



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2019_____________ 

104 

 

 In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de transport a apei brute si a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea - parte integranta din prezenta Hotarare : 
a) Anexa 2a – Caracteristicile aductiunii pentru apa potabila; 
b) Anexa 4 - Descrierea instalatiilor necesare pentru transportul apei potabile, starea fizica si 
gradul de automatizare a acestora; 
c) Anexa 6a - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii de apa potabila 
transportata, precum si caracteristicile acestora; 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de  transport a apei brute si a apei potabile in Aria Delegata 
– Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea si Anexele 1, 2, 3, 5, 6, 7 si 7a nu se 
modifica. 
Art.2 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Unirea - parte integranta din prezenta Hotarare: 
a) Anexa 2 - Inmagazinarea apei potabile; 
b) Anexa 3 - Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora; 
c) Anexa 4 - Lista aparatelor de masura pentru determinarea cantitatii apei potabile 
inmagazinate, precum si caracteristicile acestora. 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea si Anexele 1 si 5 nu se modifica. 
Art.3 (1) Avizează modificarea si forma actualizata, a urmatoarelor Anexe la Caietul de 
Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Unirea - parte integranta din prezenta Hotarare : 
a) Anexa 3 – Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa potabila 
din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea; 
b) Anexa 4-5-9 – Principalele date ale Utilizatorilor, Bransamentelor si Contorilor de apa 
potabila din Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea; 
c) Anexa 7 – Descrierea statiilor de pompare-repompare cu turatie variabila starea fizica şi 
gradul de automatizare a acestora din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Unirea; 
d) Anexa 8A – Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei potabile din Aria Delegata- Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea; 
e) Anexa 8 B – Coordonatele si caracteristicile hidrantilor din retelele de distributie a apei 
potabile din UAT Unirea; 
f) Anexa 11 – Descrierea instalatiilor aferente activitatii de distributie a apei potabile in Aria 
Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea, starea fizica si gradul de 
automatizare ale acestora; 
g) Anexa 12 – Graficul privind evolutia numarului de Utilizatori bransati in ultimii 4 ani la 
sistemul public de alimentare cu apa din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Unirea; 
h) Anexa 13 – Variatia pretului de vanzare a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea conform Strategiei de stabilire, ajustare si modificare 
a preturilor cu completarile si modificarile ulterioare, aprobata de Adunarea Generala a 
Asociatiei; 
i) Anexa 14 – Variatia gradului de incasare a pretului apei potabile facturate in ultimii 4 ani in 
Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea; 
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j) Anexa 15 – Graficul de variatie a ratei de suportabilitate a pretului apei potabile in ultimii  5 
ani in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea. 
(2) Caietul de Sarcini al activitatii de distributie a apei potabile in Aria Delegata – Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Unirea si Anexele 1, 2, 6 si 10 nu se modifica. 
Art.4 Modificarea si actualizarea Anexelor la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al 
apei brute si al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile 
in Aria Delegata – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea – prevazute la Art.1, Art.2 
si Art.3 de mai sus, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei, dupa avizarea de 
catre Consiliul Local al Comunei Unirea. 
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Unirea domnul 
Ungureanu Ioan, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare si altor institutii conform prevederilor 
legale. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Unirea și pe pagina proprie de internet. 

 
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR COMUNĂ, 
                 MELEACĂ RADU                                                 BADIU RODICA - ALINA 
 
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.40 
din 22 aprilie 2019 

 
privind: aprobarea bugetului local pe anul 2019 și a bugetului instituţiilor finanţate 
integral din venituri proprii  
          

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 22.04.2019 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului financiar–contabil nr. 1334/15.04.2019; 
- Raportul primarului comunei Unirea; 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Unirea; 
- Adresa nr. 35.097/20.03.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  si sumele alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2019; 
- Decizia nr. 7/20 martie 2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022;  
- Hotararea Consiliului Judetean Braila Nr. 23/22.03.2019, privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, 
pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022;  
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- Adresa nr. 36.148/03.04.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiului Brăila pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022; 
- Decizia nr. 9/3 aprilie 2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022;  
- Legea nr. 50/2019  a bugetului de stat pe anul 2019; 
- Expunerea de motive nr. 1327/12.04.2019 privind aprobarea investitiilor in cadrul bugetului 
local 2019; 
- Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „b” coroborat cu  alin. (4), lit. "a”  ale aceluiasi art, din Legea 
215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art 45 alin. (2) lit. “a” si art. 115 alin. (1) lit. „b” din aceeasi Lege, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Aprobarea bugetului local  pe anul 2019, (sectiunea functionare) conform Anexei nr. 1; 
Art.2 Aprobarea bugetului local pe anul 2019 (sectiunea dezvoltare), conform Anexei nr. 2; 
Art.3 Aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, conform 
Anexei nr. 3 (centralizat); 
Art.4 Aprobarea bugetului local pe anul 2019 (autofinantate), conform Anexei nr. 4; 
Art.5 Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.6 De ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate. De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul 
comunei. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Unirea și pe pagina proprie de internet. 

 
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                                              SECRETAR COMUNĂ, 
                 MELEACĂ RADU                                                 BADIU RODICA - ALINA 
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