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               HOTARAREA NR. 1  
                                                      din 31 ianuarie 2017 
 
privind: incetarea raportului de serviciu al doamnei Damian Livia, director executiv la  

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, urmare incetarii detasarii 
potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor Interne  nr.II/11018/15.12.2016  

 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui  Consiliului Judetean Braila si  
Raportul Biroului resurse umane, salarizare privind incetarea raportului de serviciu al doamnei 
Damian Livia, director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, urmare 
incetarii detasarii potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.II/11018/15.12.2016; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale, precum si cererea doamnei Damian Livia, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila la nr.249/10.01.2017; 

In conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.II/11018/15.12.2016, potrivit 
caruia doamnei Damian Livia - comisar sef de politie, ii inceteaza detasarea de la Ministerul 
Afacerilor Interne la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila; 
 Conform   prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit”e”, din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, 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; 
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H O T A R A S T E : 
 

 Art.1. –Se aproba incetarea raportului de serviciu al doamnei Damian Livia, director 
executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, urmare incetarii detasarii 
potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.II/11018/15.12.2016. 
            Art.2. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila si d-na Damian  Livia, director executiv la 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila. 
            Art.3.–Prin grija Directiei Administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 32 de voturi pentru. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean 
Nechita Ovidiu. 
 
 
      PRESEDINTE                                                        CONTRASEMNEAZA  
 FRANCISK- IULIAN CHIRIAC                                            SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                   HOTARAREA NR. 2 
                                                           din 31 ianuarie 2017 
privind: exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de 

director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, de catre 
domnul Cioran Ionel 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui  Consiliului Judetean Braila si  
Raportul Biroului resurse umane, salarizare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei 
publice de conducere vacante de director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanelor Braila, de catre dl.Cioran Ionel; 

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale, precum si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 

In conformitate cu prevederile art.92 alin.1, alin. 2 si alin.5 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile uletrioare; 
           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; 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1. –Domnul Cioran Ionel, consilier juridic in cadrul Directiei Judetene de Evidenta a 
Persoanelor Braila, se desemneaza sa exercite cu caracter temporar functia publica de 
conducere vacanta de director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila. 
             Art.2. –Masura prevazuta la art.1 se dispune pe o perioada de maximum 6 luni intr-un 
an calendaristic, cu avizul A.N.F.P, pana la data ocuparii postului prin concurs. 
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  Art.3. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza dl. Cioran 
Ionel si Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila. 
             Art.4.–Prin grija Directiei Administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata celor interesati. 
 
   Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
    PRESEDINTE                                                       CONTRASEMNEAZA  
 FRANCISK- IULIAN CHIRIAC                                          SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                                                                              DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                   HOTARAREA NR. 3  
                                                  din 31 ianuarie 2017 

 
privind: desemnarea  reprezentantului   Consiliului Judetean Braila in Adunarea   
             Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA   
              BRAILA S.A. Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 846/19.01.2017; 
Tinand cont de Hotararea nr. 216/21 decembrie 2016 prin care Consiliul Judetean Braila 

a luat act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
judetean al d-lui Nita Nicu, prin demisie; 
             Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul-verbal de numarare a voturilor; 
In baza prevederilor  art. 120 si art.125 alin.2 din Legea societatilor nr.31/1990, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.91 alin.2 lit.”d” din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publice locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare . 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1 – Domnul Burtea Fanel este desemnat reprezentantul  Consiliului Judetean Braila in 

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA 
BRAILA S.A. Braila. 

Art.2 - Reprezentantul Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionartilor va 
exercita drepturile si obligatiile Consiliului Judetean Braila in calitate de actionar in cadrul S.C. 
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 

Art.3  - La data prezentei,  inceteaza aplicabilitatea prevederilor   Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.133/22 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean  
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Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE 

DUNAREA BRAILA S.A. 
Art.4 -Prezenta hotarare se comunica persoanelor interesate prin grija Compartimentului 

cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea 

prevazuta de lege conform procesului verbal de numarare a voturilor.  Nu a participat la vot 
domnul consilier judetean Avram Ionel. 
             
 
                 PRESEDINTE                                                                  CONTRASEMNEAZA 
      FRANCISK- IULIAN CHIRIAC                                            SECRETAR AL JUDETULUI, 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

                                                  HOTARAREA NR. 4  
                                                 din 31 ianuarie 2017 
 

privind:  desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a                 
membrului supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din 
Judetul Braila, structura parteneriala consultativa, fara personalitate juridica, in sprijinul 
Inspectoratului Scolar Judetean Braila  

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
118/05.01.2017; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile Anexei 1, Cap. II, art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de 
organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional 
şi tehnic; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1

- Botea Viorel - membru titular 

 – Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai Consiliului 
Judetean Braila in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul 
Braila, dupa cum urmeaza: 

- Vaduva Dumitru - membru supleant 
Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 173/2015 se modifica si se completeaza 

in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 
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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 prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea 

prevazuta de lege conform procesului verbal de numarare a voturilor. 
             
            

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

    
    ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                 HOTARAREA NR. 5  
                                               din 31 ianuarie 2017 
 

privind:  desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila, precum si a      
                 membrilor supleanti in cadrul Consiliului de administratie al Muzeului Brailei   
                “Carol I”  

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
231/09.01.2017; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile art. 27 din Legea muzeelor si a colectiilor publice 
nr.311/2003 republicata;  

Conform prevederilor art. 91 alin. 1 lit. “d” si alin. 5 lit. “a” pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1

- Turiac George - membru titular 

 - Se aproba desemnarea celor doi reprezentanti precum si a membrilor supleanti ai 
Consiliului Judetean Braila in cadrul Consiliului de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”, 
dupa cum urmeaza: 

- Nechita Ovidiu - membru titular 
- Bordea Daniela - membru supleant 
- Varga Vasile Constantin - membru supleant 

 
Art.2 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
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Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea 
prevazuta de lege conform procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
 
                     PRESEDINTE                                                      CONTRASEMNEAZA 
      FRANCISK- IULIAN CHIRIAC                                     SECRETAR AL JUDETULUI, 

                                                                               DUMITREL PRICEPUTU 
                                                      

ROMANIA 
 JUDETUL BRAILA 

  CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                  HOTARAREA NR. 6  
                                                 din 31 ianuarie 2017 

 
privind : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea 

componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 
 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica, contencios; 
 Vazand raportul de avizare al Comisiei  pentru administraţie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale ;   

Luand in considerare adresa Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica nr. 485/12.01.2017; 
 Vazand Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 220/21.12.2016 privind desemnarea a 
unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 
 In baza prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica ; 

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. I

1. Marius Aurelian Tiripa – Subprefect – Institutia Prefectului Braila 

 – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea 
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

“ Art. 1 - Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica Braila, dupa cum urmeaza: 

2. Gluga Constantin Adrian – Inspector sef – Inspectoratul de Politie al Judetului 
Braila 

3. Mot Vasile – Imputernicit Inspector sef – Inspectoratul de Jandarmi Judetean 
Braila 

4. Ion Cristian – Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea 
Braila 

5. Jipa Traian – Director executiv – Politia Locala Braila 
6. Calin Petrica                  – reprezentantul Corpului National al Politistilor Braila 
7. Balanica Dragomir Mariana Carmelia  – consilier judetean 
8. Petre Florin                   – consilier judetean 
9.  
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10. Mircea Florin                – consilier judetean 
11. Draghincescu Simona – consilier judetean 
12. Botea Viorel                 – consilier judetean 
13. Cortez Vasile               – consilier judetean 
14. Ion Dragan                   – reprezentant al comunitatii 
15. Racu Stefan                 – reprezentant al comunitatii 
16. Ciocarlan Milan            – reprezentant al comunitatii” 
 
 

 
Art. II - Art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea 

componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 

“Art. 2 - Se valideaza presedintele ales de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica 
Braila, in persoana doamnei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana Carmelia”. 

 
Art. III 

a) Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii: 

  Art. 3, litera “a” a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind 
validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si 
va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 3 – Se valideaza componenta nominala a comisiilor de lucru ale Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Braila: 

 
1. Balanica Dragomir Mariana Carmelia - presedinte ATOP – consilier judetean 
2. Petre Florin                            - consilier judetean  
3. Gluga Constantin Adrian      - Inspector sef I.P.J. Braila 
4. Mot Vasile                             - Imputernicit Inspector sef I.J.J. Braila 
5. Ion Cristian      - Inspector sef I.S.U.  “Dunarea” Braila 
6. Jipa Traian      - Director executiv Politia Locala Braila  
7. Ion Dragan     - reprezentantul comunitatii Municipiului Braila” 

 
Art. IV – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind 

validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, raman 
nemodificate.  

 
 Art. V – Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii Teritoriale de ordine Publica 

Braila, Biroului resurse umane, salarizare, Institutiei Prefectului – Judetul Braila si persoanelor 
interesate prin grija Directiei administratie publica, contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                 HOTARAREA NR. 7  
                                                din 31 ianuarie 2017 
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privind:completarea componentei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului 
Judetean Braila 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de  31 ianuarie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
497/13.01.2017; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederilor art. 54 coroborate cu cele al art.98 din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.44 din Regulamentul de 
organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean nr.91/2016;  

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, 

 
 

H O T A R A S T E: 
Art. 1

1. Balanica Dragomir Mariana Carmelia    

 – Se aproba completarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean Braila prin cooptarea consilierilor judeteni Vaduva Dumitru si Bordea 
Daniela, ale caror mandate au fost validate in sedinta Consiliului Judetean Braila din data de 21 
decembrie 2016, astfel: 

 
Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului inconjurator, agricultura, turism, transport 

2. Vaduva Dumitru  
3. Draghincescu Simona 
4. Varga Vasile-Constantin 
5. Da Ros Mario Spiridon 
6.  

- Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati 
sportive 
1. Mortu Viorel  
2. Bordea Daniela  
3. Botea Viorel 
4. Enuta Ionel 
5. Pascale Afredo-Vasile 

Art.2 – Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.121/23.06.2016 se modifica 
corespunzator prevederilor art.1 din prezenta. 

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 unanimitate de voturi. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
                                                   HOTARAREA NR. 8  
                                                   din 31 ianuarie 2017 
 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al  

Consiliului  Judetean Braila   
 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017;  
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii  ale aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Braila, 
precum si prevederile art.100 alin.1 si art.107 alin.1 lit. ” c” din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si al Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului ; 

Pe baza avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ; 
Conform 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; 

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; 
 

H O T A R A S T E : 
 
Art.1.  – Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.  – Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. –Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza directiile de 
specialitate, serviciile, birourile si compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila. 
Art.4

                                                                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
ROMANIA 

     JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                      H O T A R A R E A  NR. 9 
                                           din 31 ianuarie 2017 
 

privind:  aprobarea modificarii organigramei si  statului de functii ale Directiei  Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

.  –Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati. 
   Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
             
 
  PRESEDINTE                                                          CONTRASEMNEAZA 
FRANCISK - IULIAN CHIRIAC                                              SECRETAR AL JUDETULUI,                         



12____________ MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.1/2017 ___________  
 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare nr.943/ si Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr. 747/09.01.2017; 

Vazand: 
Rapoartele de avizare ale  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 

publice si relatii internationale si Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 

Hotararea Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila nr.1/13.01.2017, privind avizarea propunerii de modificare a organigramei si 
statului de functii; 

Conform prevederilor art.91 alin 1 litera “a”, din Legea administratiei publice locale, nr. 
215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 -    Se aproba modificarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila, prevazuta in anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art. 2 -  Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Braila, prevazut in anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art. 3 -  Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea Hotararii 

Consiliului Judetean Braila nr.185/28.10.2016, privind aprobarea modificarii organigramei si  
statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 
  Art. 4 - Cu aducere la indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza Biroul resurse 
umane salarizare din cadrul Consiliului Judetean Braila si Biroul resurse umane din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

Art. 5 -  Prin grija Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.  

 
Hotararea a fost adoptata cu 31 de voturi pentru. S-a abtinut de la vot domnul consilier 

judetean Nechita Ovidiu si nu a participat la vot domnul consilier judetean Chiru Marian 
Laurentiu. 
               

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

    ROMANIA 
      JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                           H O T A R A R E A  NR. 10 
                                               din 31 ianuarie 2017 

 
 privind:    aprobarea implementarii proiectului ,,Niciodata singuri!’’ de catre Directia  
                  Generala  de  Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Braila, finantat prin  
                  Programul    de   Interes  Naţional   în  domeniul  protecţiei  şi  promovării  
                  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip  
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               centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea  

    dezinstituţionalizării   persoanelor  cu  dizabilităţi  aflate  în instituţii de tip vechi   
şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din  comunitate 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  inregistrat sub nr. 
560/09.01.2017, raportul Directiei strategii, integrarea europeana, relatii internationale si al 
Directiei Economice inregistrat sub nr.949/25.01.2017; 

Hotararea nr.2/13.01.2017    adoptata de  Colegiul Director al Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;  

Vazand avizele  Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, Comisiei pentru 
administratie publica locale, juridica, relatii publice si relatii internationale; Comisiei de strategii,  
studii, prognoze economico-sociale si ale Comisiei de buget-finante , administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.798/2016, privind 
aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre 
de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din 
comunitate"; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale 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 implementarea, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila, a proiectului „ Niciodata Singuri!” in cadrul Programului de Interes 
Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de 
servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate; 

Art.2 - Se asigura contribuţia proprie de 99.295,12 lei (minimum 10%, în bani, din 
valoarea finanţării nerambursabile aprobate de catre Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi prin bugetul aprobat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale), de catre  Consiliul 
Judetean Braila prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;  

Art.3 -  Se vor suporta  toate cheltuielile neeligibile -  identificate în faza de elaborare sau 
în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare, în cazul în care, 
pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune 
depăşirea bugetului proiectului -  de catre Consiliul Judetean Braila prin Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, din fonduri proprii; 

Art.4 - Se aproba asigurarea sustenabilităţii serviciului social înfiintat, pe o durată de 
minim 10 ani,  de la încetarea conventiei de finanţare în cazul achizitiei de imobile, respectiv 
locuintele protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati si de minim 5 ani, în cazul spatiului in 
care va functiona  centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati; 

Art.5 -  Se aproba desemnarea nominală a managerului de proiect şi a membrilor echipei 
de implementare, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare; 
   Art.6 - Se desemneaza doamna Simona Daniela Cimpoae, in calitate de director general 
al  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila,  să semneze  convenţia 
de finanţare; 
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Art.7- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila isi va asuma 
direct responsabilitatea  pentru managementul proiectului, luandu-şi  angajamentul de a nu 
acţiona ca intermediar; 

Art.8 -  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila isi va asuma 
faptul că, în centrele rezidentiale de unde vor fi dezinstitutionalizati beneficiari pentru serviciile 
ce vor fi înfiintate prin proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilităti din 
comunitate;  

Art.9 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila, care va fi direct raspunzatoare de aplicarea acesteia.   

Hotararea a fost adoptata cu 32 de voturi pentru. Nu a participat la vot domnul consilier 
judetean Chiru Marian Laurentiu. 

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

 
ROMANIA 

              JUDETUL BRAILA 
                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                             HOTARAREA NR. 11  
                                              din 31 ianuarie 2017 

 
 

privind:  aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor 
bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin 
Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila corp D (fost Spital de Obstetrica si Ginecologie Braila), pana la 
data de 29.12.2017 

 
        Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2017; 
         Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 
comun al Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale si Directiei Administrare 
Patrimoniu Public si Privat nr.221/09.01.2017, Contractul de furnizare produse 
nr.171/01.09.2011 privind montarea si instalarea aparaturii medicale de specialitate si de 
laborator Lot 4, Contractul de furnizare produse nr.175/12.09.2011 privind montarea si instalarea 
aparaturii medicale de specialitate si de laborator Lot 3 si Contractul de furnizare produse 
nr.208/15.11.2011 privind furnizarea si montarea mobilierului specific serviciilor de sanatate 
pentru proiectul “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de 
Obstetrica si Ginecologie Braila”, cod SMIS 3508; 
           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 internationale; 
            In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, privind administratia publica locala; 
            In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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H O T A R A S T E: 
 
Art.1 - Se aproba prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac 
obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D ( fost Spital de 
Obstetrica si Ginecologie Braila), pana la data de 29.12.2017. 
 
    Art.2 - Bunurile mentionate la art.1, sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
            Art.3 - Conditiile exercitarii dreptului de folosinta gratuita sunt prevazute in Anexa nr.2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.4 - Aparatura este predata pe baza de proces verbal de predare-primire. 

 Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu Public si Privat si Directia Economica. 
              Art.6

- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

 - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: 

- Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale; 
- Spitalului Judetean de Urgenta Braila corp D (fost Spital de Obstetrica si 

Ginecologie Braila) 
- Directiei Administrare Patrimoniu Public si Privat; 
- Directiei Economice. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                             HOTARAREA NR. 12  
                                              din 31 ianuarie 2017 

 
 

privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor 
bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin 
Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017 

 
 
        Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2017; 
        Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 
comun al Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale si Directiei  
 
Administrare Patrimoniu Public si Privat nr.324/11.01.2017, Contractul de furnizare produse 
nr.144/11.08.2010 privind montarea si instalarea aparaturii medicale de specialitate si de  
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laborator Lot 1, Lot 2, Lot 7, Contractul de furnizare produse nr.244/19.10.2010 privind montarea 
si instalarea aparaturii medicale de specialitate si de laborator Lot 10 si Contractul de furnizare  
produse nr.188/30.09.2011 privind furnizarea si montarea mobilierului specific serviciilor de 
sanatate, in cadrul proiectului “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila”, cod SMIS 3510; 
           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 internationale; 
   In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind administratia publica locala; 
            In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

           Art.1 - Se aproba prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor 
bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational 
Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pana la data de 
29.12.2017. 
           Art.2 - Bunurile mentionate la art.1, sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
            Art.3 - Conditiile exercitarii dreptului de folosinta gratuita sunt prevazute in Anexa nr.2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.4 -  Echipamentele sunt predate pe baza de proces verbal de predare-primire. 
            Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu Public si Privat si Directia Economica. 
             Art.6

- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

 - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: 

- Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale; 
- Spitalului Judetean de Urgenta Braila;  
- Directiei Administrare Patrimoniu Public si Privat; 
- Directiei Economice. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

     ROMANIA 
   JUDETUL BRAILA 

     CONSILIUL JUDETEAN 
  

       HOTARAREA NR. 13 
                                                   din 31 ianuarie 2017 
 

 
privind :  aprobarea  documentatiei  tehnico – economice faza D.A.L.I. ( Documentatia    
               de Avizare a Lucrarilor  de  Interventii) si a indicatorilor tehnico – economici   
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 pentru obiectivul  de   investitii: ‘’ Reabilitare  si  intretinere   Casa Memoriala  
               ,,D. P. Perpessicius ’’ –  str. Cetatii, nr. 70, Braila’’ 
 
           Consiliul  Judetean  Braila, intrunit  in  sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017. 

Avand  in  vedere   Expunerea de motive a  managerului  Muzeului  Brailei   ,,Carol I’’, 
Raportul la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico – economice faza 
DALI si a indicatorilor tehnico – economici, inaintat de Muzeul Brailei si inregistrat sub nr. 
49/12.01.2017 , respectiv  la CJ sub nr.508/13.01.2017; 

Luand in considerare 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 ale Comisiei de organizare si 
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, 
turism, transport; 
 In conformitate cu dispozitiile art. 91, alin. 3, lit.,,f’’ si art. 126 din Legea Administratiei  
Publice  Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si 
art. 44, alin. 1, din  Legea Finantelor  Publice  Locale nr. 273/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97 si art. 115 ali. 1, lit. ,,c’’ din Legea Administratiei  Publice Locale nr. 
251/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   
 
 
                                                                HOTARASTE: 

 
Art. 1. -  Se aproba documentatia  tehnico – economica faza D.A.L.I. ( Documentatia de  

Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investitii: ‘’ Reabilitare  si  intretinere   Casa  Memoriala  ,, D. P. Perpessicius ’’ –  str. 
Cetatii, nr. 70, Braila’’, conform  anexei  la prezenta, parte  integranta  din aceasta. 

Art. 2.  - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Muzeul  Brailei “Carol  I”. 

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 unanimitate de voturi. 
 

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

     ROMANIA 
       JUDETUL BRAILA 

       CONSILIUL JUDETEAN 
                              

HOTARAREA NR. 14 
din 31 ianuarie 2017 

 
privind: aprobarea darii in folosinta gratuita, pana la data de 19.12.2017, a unui spatiu     
              in suprafata de 45 mp, din incinta imobilului Muzeul Brailei-Sectia istorie si  
              arheologie, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Traian  nr.3,  
              transmis in administrarea Muzeului Brailei ”Carol I”,  Institutului “Eudoxiu   
              Hurmuzachi” pentru Romanii de Pretutindeni 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2017; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 
Directiei Administrare Patrimoniu Public si Privat nr.878/19.01.2017 si adresa 
nr.850/19.01.2017,  transmisa de Muzeul Brailei “Carol I” ;  

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; 
           Avand in vedere Protocolul de colaborare nr.B2929/19.12.1016, incheiat intre Institutul 
“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Romanii de Pretutindeni si Muzeului Brailei ”Carol I”; 

In baza prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind administratia publica locala si art.861 alin.3 din Codul Civil; 

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, 

 
 

   H O T A R A S T E : 
 

           Art.1 - Se aproba darea in folosinta gratuita, pana la data de 19.12.2017, a unui spatiu in 
suprafata de 45 mp, din incinta imobilului Muzeul Brailei-Sectia de istorie si arheologie, situat in 
municipiul Braila, judetul Braila, Piata Traian nr.3, transmis in administrarea Muzeului Brailei 
”Carol I”,  Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romanii de Pretutindeni. 

Art.2 - Spatiul mentionat la art.1, se identifica cu datele din Anexa 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
           Art.3 - Spatiul care este dat in folosinta gratuita va fi destinat activitatii Institutului 
“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Romanii de Pretutindeni, conform protocolului incheiat cu 
Muzeului Brailei ”Carol I”,  fiind interzise inchirierea, subinchirierea sau asocierea cu persoane 
fizice sau juridice pentru alte activitati. 

Art.4 - Pentru darea spatiului in folosinta gratuita se va incheia un  contract de comodat 
iar predarea efectiva se va face pe baza de proces verbal, de catre Muzeul Brailei “Carol I”, 
administrator al imobilului din care face parte spatiul, obiect al prezentului.  

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu Public si Privat si Muzeul  Brailei “Carol I”. 

Art.6 - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi 
comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila, Muzeului Brailei “Carol I”, Directiei Economice 
si Directiei Administrare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                             HOTARAREA NR. 15  
                                              din 31 ianuarie 2017 

 
privind:  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, 

pentru anul scolar 2017 - 2018 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
58/04.01.2017, la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de 
invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2017 - 2018; 
 In baza avizului conform al Inspectoratului Scolar Judetean Braila inaintat prin adresa nr. 
14144/22.12.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 23411/22.12.2016; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive; 

In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. 2 din din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. “a” pct. 1 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, 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1 – Se aproba organizarea retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, 

pentru anul scolar 2017 – 2018, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 – Secretarul judetului va comunica prin intermediul Compartimentului cancelarie si 

arhiva, prezenta hotarare celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
                    

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

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                              HOTARAREA NR. 16  
                                               din 31 ianuarie 2017 

 
privind: acordarea drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la rechizite scolare, la 

imbracaminte si incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii si tinerii cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul special si special  

 
integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala din judetul Braila, pentru 
anul 2017 

 
          Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din 31 ianuarie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei administratie publica, contencios nr. 967/25.01.2017 si al Directiei economice 
nr. 893/20.01.2017; 
 Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,  
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relatii publice si relatii internationale si ale Comisiei pentru activitati 
stiintifice,invatamant,cultura,culte,tineret si activitati sportive; 
 Vazand prevederile Hotararii Guvernului nr. 1251/2005 Anexa 4 pct. A lit. a si c si pct. C privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 
protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului 
de învăţământ special şi special integrat; 

Conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime 
de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.”1” din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

In baza prevederilor art. 54 alin. 3 si art. 102 din Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a învăţământului special şi special integrat; 

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 2 si 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art.91 alin. 5 lit.“a” pct.2 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, 

 
                 H O  T A R A S T E: 
 
 Art.1. - Se aproba acordarea in anul 2017, a drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la 
rechizite scolare, la imbracaminte si incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii si tinerii cu 
cerinte educationale speciale integrati in invatamantul special si special integrat, care nu se afla 
in sistemul de protectie sociala, din judetul Braila, in limita sumei aprobata in bugetul propriu al 
judetului Braila pe anul 2017 cu aceasta destinatie, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, 
care face parte integranta din aceasta. 
 Art.2.  – Dupa aprobarea bugetului propriu pe anul 2017, prin bugetul Centrului Scolar 
pentru Educatie Incluziva Braila, Consiliul Judetean Braila va asigura sumele necesare pentru 
plata drepturilor prevazute la art.1. 
 Art.3.  –  Plata drepturilor mentionate la art. 1 se va face lunar din bugetul Centrului 
Scolar pentru Educatie Incluziva Braila, incepand cu luna ianuarie 2017. 

Art.4. – Se aproba metodologia de acordare a drepturilor prevazute la art. 1, conform 
anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5.

 

 – Directia economica, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Braila si Centrul 
Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 32 de voturi pentru. S-a abtinut domnul consilier judetean 
Nechita Ovidiu. 
 
                     PRESEDINTE                                                      CONTRASEMNEAZA 
      FRANCISK- IULIAN CHIRIAC                                     SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                                                                                DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

(CJCCI) la nivelul judeţului Brăila
 

 

  

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 69 din Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;  

În considerarea măsurilor stabilite în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Brăila din data de 05.01.2017, ora 12.00 și al videoconferinței 
Ministerului Afacerilor Interne din data de 05.01.2017, ora 15.00; 
      În baza referatului de aprobare nr. 150/05.01.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

 
ORDIN: 

 
Art. 1. (1) La nivelul judeţului Brăila, în cazul iminenţei sau producerii situaţiilor de urgenţă 

de amploare şi intensitate deosebită, la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă în calitatea de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, se activează şi intră în funcţiune Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (CJCCI), începând cu data de 05.01.2017, ora 22.00. 
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(2) Structura menţionată la alin. (1) asigură suportul necesar fundamentării hotărârilor 

comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi are în componenţă specialişti pe tipuri de risc 
de la nivel judeţean, în funcţie de evoluţia situaţiei operative. 

(3) Activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) se 
face la faza a III-a - cod portocaliu: personalul din cadrul ISU se suplimentează cu reprezentanţii 
instituţiilor deconcentrate şi descentralizate la nivel judeţean, implicate în gestionarea situaţiei de 
urgenţă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(4) Punctul de comandă al CJCCI se află la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea" al judeţului Brăila (ISU Brăila), din municipiul Brăila, b-dul Dorobanţilor nr. 
468. 

(5) Principalele atribuţii ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în CJCCI sunt 
prezentate în anexa nr. 2. 

Art. 2. Coordonarea CJCCI se asigură de inspectorul şef al ISU Brăila. 
Art. 3. (1) La nivelul judeţului, în cazul manifestării fenomenelor meteorologice 

periculoase specifice iernii, CJCCI elaborează rapoarte de informare operative în formatul 
prevăzut în anexa nr. 1, care se prezintă spre aprobare prefectului sau persoanelor cu putere 
de decizie desemnate de acesta. 

(2) După aprobare, rapoartele de informare se transmit la Grupa Operativă a MAI, prin 
Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative (CNMSO) din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Art. 4. (1) Rapoartele de informare se transmit, zilnic, până la ora 05.30 (pentru intervalul 
05.00 din ziua anterioară şi 05.00 din data raportării), respectiv până la orele 19.00 (pentru 
intervalul 05.00 - 18.00 al zilei în curs), în formatul prevăzut în anexa nr. 1. 

(2) La ordin, grupa operativă prezintă factorilor decizionali, în acelaşi format, rapoarte 
operative privind situaţia existentă la ora stabilită, prin valorificarea datelor din aplicaţia 
informatică a IGSU. 

Art. 5. 

(2) Structurile menţionate la alin. (1) raportează datele şi informaţiile de interes operativ şi 
ierarhic, centrelor operaţionale ale IGPR, IGJR şi IGPF. 

(1) Structurile teritoriale de poliţie, jandarmi şi poliţie de frontieră au obligaţia de a 
furniza, la momentul luării la cunoştinţă, informaţiile de interes operativ (starea căilor de 
comunicaţii, forţele şi mijloacele angrenate, acţiunile desfăşurate, măsurile dispuse etc), către 
CJCCI, inclusiv în situaţia în care nu au reprezentant în cadrul acesteia. 

(3) Fluxul informaţional de raportare şi centralizare a datelor şi informaţiilor de interes 
operativ este prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 6. Transmiterea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, de către comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţă şi structurile teritoriale ale MAI, componentele teritoriale ale 
SNMSU şi celelalte autorităţi/instituţii reprezentate în comitetele pentru situaţii de urgenţă, se 
realizează cu prioritate către CJCCI, conform machetelor din anexele 4şi5'la prezentul ordin. 

Art. 7. (1) Datele de interes operativ se completează în timp real de personalul 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, în aplicaţia informatică (aplicaţia „înzăpeziri" pusă la 
dispoziţie de IGSU pe reţeaua intranet la adresa http://10.1.100.150 sau www.igsu.mai.intranet). 

(2) Erorile apărute în utilizarea aplicaţiei informatice se raportează în regim de urgenţă, 
telefonic, la CON-IGSU. în cazul în care aplicaţia nu este funcţională, raportarea se face prin 
celelalte sisteme de comunicaţii disponibile la nivelul MAI (ROAI-MCC sau e-mail), urmând ca la 
operaţionalizarea aplicaţiei, datele să fie actualizate de personalul ISU. 

(3) Detaliile suplimentare privind evoluţia situaţiei operative, în dinamică, se 
raportează telefonic la Centrul Operaţional Naţional/Centrul Naţional de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei al MAI, în vederea elaborării situaţiei centralizatoare. 

 
 

http://10.1.100.150/�
http://www.igsu.mai.intranet/�


____________ MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.1/2017 _____________23 
Art. 8. în rapoartele operative, datele privind localităţile fără energie electrică se 

materializează pe baza informaţiilor furnizate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
introduc în timp real în aplicaţia informatică specificată la art. 7, punctul 1 din prezentul ordin. 

Art. 9. Comunicarea publică, la nivel judeţean, se va realiza pe principiul „vocii unice" şi 
se asigură prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" al judeţului Brăila, de către 
persoana responsabilă cu informarea publică, sub coordonarea instituţiei prefectului. 

Art. 10. (1) Pentru furnizarea informaţiilor necesare completării şi transmiterii în timp util 
de către CJCCI a anexei nr. 1 

1. Structurile teritoriale ale MAI şi MApN; 

din prezentul ordin, se responsabilizează următoarele 
componente ale SNMSU care asigură funcţii de sprijin la nivel judeţean: 

2. Consiliul Judeţean - Direcţia Tehnică şi de Gospodărire Comunală; 
3. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 
4. Secţia de Drumuri Naţionale; 
5. Direcţia de Sănătate Publică; 
6. Serviciul de Ambulanţă Judeţean; 
7. Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
8. S.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila; 
9. Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti; 

 
10. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A. Mediaş - 

Exploatare Teritorială Brăila; 
11. Compania de Utilităţi Publice "Dunărea"; 
12. Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; 
13. Căpitănia Portului Brăila; 
14. Agenţia Căi Navigabile Brăila. 

 
(2) Informaţiile cu privire la efectele fenomenelor meteorologice periculoase, acţiunile 

întreprinse de structurile enumerate la alin. (1), precum şi forţele şi mijloacele implicate, vor fi 
transmise, când situaţia impune, în părţile ce le privesc, în vederea centralizării şi întocmirii 
raportului operativ, în formatul prevăzut în 

(3) Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor raporta toate datele şi informaţiile cu 
privire la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase 
specifice sezonului rece conform modelului de raport prevăzut în 

anexa nr. 4. 

(4) Datele şi informaţiile de interes operativ prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi transmise 
anexa nr. 5. 

până la ora 04.30 (pentru intervalul 04.00 din ziua anterioară şi 04.00 din data raportării), 
respectiv până la orele 18.00 (pentru intervalul 05.00 - 17.30 al zilei în curs), la centrul 
operaţional al ISU, la adresa de e-mail: situatii_urgenta@isubraila.eu sau prin fax la 

(5) Vor fi pregătite rezerve de forţe şi mijloace de intervenţie de către toate structurile cu 
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase 
- I.S.U., I.P.J., I.J.J., M.Ap.N., pentru intervenţii punctuale. 

nr. 
0239/619669. 

Art. 11. începând cu intrarea în vigoare a atenţionărilor/avertizărilor meteorologice, 
Consiliul Judeţean Brăila şi Secţia Drumuri Naţionale Brăila vor transmite zilnic, la orele 08.00 şi 
respectiv 20.00, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea" al judeţului Brăila, situaţia utilajelor ce vor interveni pe sectoarele de drum aflate în 
competenţă. 
Art. 12. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică", prezentul Ordin va fi  
 

mailto:situatii_urgenta@isubraila.eu�
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comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 
 

 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 05.01.2017 
Nr. 3 
 

Anexa nr. 1 
            

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN 

NESECRET 
Nr.                din 

 
 

- MODEL - 
A P R O B 
Prefect,  

 
Mădălina COCHINO 

  

Nr. 

crt. 

RAPO RT  DE INFO RMARE/O PERAT IV  
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă  
generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece 
în perioada _______, _______ – _______, _______  / la ora____  

I. SITUAŢIA OPERATIVĂ 
1. date şi informaţii privind situaţia meteorologică şi hidrologică 
2. prognoza meteorologică şi hidrologică 
3. date şi informaţii privind măsurile adoptate la nivelul CJSU şi CLSU 

 
II. EFECTE PRODUSE  
 

OBIECTIVE TOTAL 
(numeric) 

OBSERVAŢII/DETALII  
SUPLIMENTARE 

1. Unităţi administrativ-
teritoriale  afectate  

 Se completează nominal UAT afectate 
(municipiu/oraş/comună) 

2. Localităţi aparţinătoare 
afectate  

 Se completează nominal localităţile 
aparţinătoare UAT (sate) – ex. Pârâul 
Boghii – oraş Tg. Ocna 

http://www.prefecturabraila.ro/�


Nr. 

crt. 
OBIECTIVE TOTAL 

(numeric) 
OBSERVAŢII/DETALII  

SUPLIMENTARE 

 - 
25 -3. Localităţi izolate 

 Se completează nominal numai în 
cazul în care toate căile de acces rutier 
către  localităţi sunt impracticabile 
(blocate) 

4. Întreruperea furnizării  
utilităţilor publice: 

  

4.1. - localităţi fără curent 
electric 

 Se completează nominal 
UAT/localitatea aparţinătoare, cu 
evidenţierea numărului de 
consumatori  

4.2. - localităţi fără alimentare 
cu apă 

 

4.3. - localităţi fără alimentare 
cu gaze 

 

5. Persoane afectate din 
care: 

  

5.1. - decedate   

5.2. - dispărute   

5.3. - rănite   

5.4. - izolate în locuinţe   

5.5. - evacuate din locuinţe   

5.6. - salvate (exclusiv cele 
asistate medical) 

  

5.7. 
- blocate în trafic (în 
autovehicule, trenuri, gări, 
aeroporturi şi porturi) 

  

5.8. - asistate medical   

6. Locuinţe afectate din care:   

6.1. - distruse   

6.2. - avariate   

6.3. - izolate   

7. Anexe gospodăreşti 
afectate din care: 

  

7.1. - distruse   

7.2. - avariate   

7.3. - izolate   

8. Obiective social 
economice afectate din 

  



Nr. 

crt. 
OBIECTIVE TOTAL 

(numeric) 
OBSERVAŢII/DETALII  

SUPLIMENTARE 

care: 
8.1. - distruse   

8.2. - avariate   

8.3. - izolate   

9. Autostrăzi şi drumuri 
naţionale 

  

9.1. - blocate *  Se completează numeric şi se 
nominalizează drumul şi tronsoanele 
blocate/închise (ex. DN2, între 
localităţile …../între km___şi km___)   

9.2. - cu circulaţie 
restricţionată 

 

9.3. - închise**  

10. Drumuri judeţene    

10.1 - blocate*  Se completează numeric şi se 
nominalizează drumul şi tronsoanele 
blocate/închise (ex. DJ255, între 
localităţile …../între km___şi km___) 

10.2 - cu circulaţie 
restricţionată 

 

10.3 - închise**  

11. Drumuri comunale   

11.1 - blocate*  Se completează numeric  

11.2 - cu circulaţie 
restricţionată 

 

11.3 - închise**  

12. Căi ferate   

12.1 - blocate*  Se completează numeric şi se 
nominalizează tronsoanele 
blocate/închise (ex. între localităţile 
…../între km___şi km___)   

12.2 - cu circulaţie 
restricţionată 

 

12.3 - închise**  

13. Aeroporturi închise 
 Se completează numărul estimat al 

pasagerilor 

14. Porturi maritime şi fluviale 
închise 

 Se completează numeric şi se 
nominalizează 

Se completează numărul estimat al 
pasagerilor 

15. Autovehicule blocate în 
trafic 

 Se completează numărul estimat al 
autovehiculelor  



Nr. 

crt. 
OBIECTIVE TOTAL 

(numeric) 
OBSERVAŢII/DETALII  

SUPLIMENTARE 

Se completează numărul estimat al 
pasagerilor 

16 Trenuri blocate în trafic 

 Se completează numeric şi se 
menţionează tipul, numărul (ex. Regio 
1423) şi locul unde este blocat trenul 

Se completează numărul estimat al 
pasagerilor 

17 Animale evacuate/salvate   

18 Puncte de trecere frontieră 
închise 

 Se completează numeric şi se 
nominalizează 

 
Notă: * blocate
           ** 

 - ca urmare a producerii fenomenelor periculoase  
închise

III. FORŢE ŞI MIJLOACE  

 – măsură preventivă, dispusă de autorităţi   

a) Efective: ____ din care: 
• ___ MAI (___  IGSU, __ IGJR, ___ IGPR, ____IGAv) 
• ___ alte forţe (___ CJSU, ___ CLSU, ___Drumuri judeţene, ___ Drumuri 

naţionale, ___ alte structuri); 
b) Mijloace: ____  din care: 

• ___  MAI (___  IGSU, ___  IGJR, ___  IGPR, ___ IGAv) 
• ___  alte forţe (___  CJSU, ___  CLSU, ___Drumuri judeţene, ___ Drumuri 

naţionale, ___ alte structuri). 
 

IV. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE DE STRUCTURILE DE POLIŢIE 
 

În perioada ___________, ora ___ – __________-, ora_____ au fost aplicate un număr de 
________ sancţiuni contravenţionale, dintre care ___ administratorilor de drumuri şi ___ 
conducătorilor auto. 

 
V. ASPECTE DE INTERES OPERATIV 

1. Măsuri organizatorice:  
În urma evoluţiei situaţiei operative, începând cu ora ____  prefectul judeţului a dispus 

măsura completării centrului operaţional (se raportează o singură dată, la momentul 
completării

- completarea centrului operaţional cu personal al MAI şi ai altor 
componente SNMSU 

). 

- declarare stare alertă 
- creşterea capacităţii operaţionale 
- solicitări de forţe şi mijloace din afara zonei de competenţă 
- manevre de forţe şi mijloace 
- organizarea adăpostirii şi distribuirea mijloacelor de primă 

necesitate, pe categorii  
-  
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2. Descrierea pe scurt a evenimentelor semnificative: 

- acţiuni de salvare 
- acţiuni de medicale 
- acordare/primire ajutoare din ţară şi/sau străinătate 
- utilizarea resursei de aviaţie în acţiuni de intervenţie 
- intervenţia la zăpoare de gheaţă 
- alte evenimente 

 
CENTRUL OPERAŢIONAL JUDEŢEAN  

Anexa nr. 2 
 

Principalele atribuţii ale personalului care îşi desfăşoară activitatea 
 în centrul operaţional din cadrul ISU Brăila,  

pe timpul gestionării în sistem integrat a situaţiilor de urgenţă 
de amploare şi intensitate deosebită 

 

1. Analizează şi îşi însuşeşte situaţia operativă şi o prezintă preşedintelui CJSU şi 
conducerii IGSU/MAI, în timp util. 

ŞEFUL CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

2. Conduce activitatea personalului care compune centrul operaţional. 
3. Dispune, atunci când situaţia o impune, transmiterea către structurile teritoriale ale 

MAI a măsurilor, acţiunilor care se aplică la primirea notificărilor, atenţionărilor 
şi/sau avertizărilor specifice fiecărui tip de risc. 

4. Dispune retransmiterea către componentele judeţene ale SNMSU a precizărilor 
care se impun în scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de intervenţie. 

5. Răspunde de elaborarea şi transmiterea,  rapoartelor operative şi a datelor de 
interes (telefonic şi/sau în scris) către CON-IGSU şi CNMSO-MAI. 

 

1. Asigură consilierea şefului centrului operaţional cu privire la particularităţile 
abordării situaţiilor de urgenţă complexe; 

PERSONALUL ISU 

2. Solicită şi analizează informaţiile furnizate de structurile proprii;  
3. Primeşte şi analizează informaţii de la celelalte componente teritoriale ale SNMSU 

(MApN, MMSC, MS, MT, CNADR etc); 
4. Pune în aplicare planurile de intervenţie şi de cooperare existente; 
5. Elaborează 
6. Elaborează proiecte de adrese către componentele teritoriale ale SNMSU; 

proiecte de ordine către structurile subordonate; 

7. Întocmeşte la ordin documentele pentru instituirea / încetarea  stării de alertă. 
8. Întocmeşte jurnalul acţiunilor operative; 
9. Elaborează şi transmite documentele de conducere şi informare pe timpul situaţiei 

de urgenţă. 
10.  Elaborează Raportul de informare/operativ privind monitorizarea efectelor 

situaţiilor de urgenţă produse. 
11.  Actualizează harta de lucru, în funcţie de situaţia de urgenţă care se gestionează 

şi nevoile de informaţii ale conducerii MAI, respectiv precizările şefului Grupei 
Operative 

12.  Întocmeşte/centralizează situaţia cu evidenţa persoanelor dispărute şi decedate, 
cauzate de efectele situaţiilor de urgenţă, pe baza datelor transmise de structurile 
M.A.I. 

13.  Actualizează şi gestionează aplicaţia informatică;  
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14.  Asigură, potrivit procedurilor specifice, schimbul de date şi informaţii care vizează 

informarea publicului cu privire la evoluţia situaţiei de urgenţă, forţe şi mijloace 
angrenate şi misiuni desfăşurate. 

 

 
PERSONALUL DE ORDINE PUBLICĂ 

În domeniul de competenţă: 
1. Analizează situaţiile create, în domeniul de competenţă, face propuneri pentru 

asigurarea suportului decizional, participă la întocmirea documentelor de 
conducere şi de raportare-informare. 

2. Asigură informarea structurii proprii cu privire la evoluţia situaţiei operative, a 
ordinelor primite şi a solicitărilor pentru asigurarea funcţiilor de sprijin, în vederea 
emiterii de ordine/dispoziţii către structurile subordonate. 

3. Gestionează informaţiile privind întrebuinţarea structurilor proprii în scopul limitării 
si înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă şi le comunică persoanei care 
gestionează aplicaţia informatică. 

4. Asigură datele privind persoanele dispărute şi decedate, cauzate de efectele 
situaţiilor de urgenţă. 

5. Asigură obţinerea datelor şi informaţiilor privind căile de comunicaţii rutiere, 
feroviare, aeriene şi navale afectate, blocate sau după caz închise sau redate 
circulaţiei; 

6. Asigură obţinerea datelor şi informaţiilor privind accidentele rutiere, feroviare, 
aeriene şi navale, din zona producerii situaţiilor de urgenţă; 

7. Gestionează datele şi informaţiile privind autovehiculele, trenurile, navele, blocate 
în trafic în zona de manifestare a situaţiei de urgenţă; 

8. Solicită, centralizează şi transmite stocurile materialelor antiderapante (poliţia 
rutieră). 

9. Centralizează şi prezintă situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate şi a 
infracţiunilor constatate, în referire la situaţiile de urgenţă şi la cele conexe 
acestora (regimul circulaţiei, neluarea măsurilor de deszăpezire etc.). 

10. Asigură schimbul de date şi informaţii cu autorităţile similare din state vecine cu 
privire la circulaţia pe drumurile publice în zona de frontieră respectiv impunerea 
unor restricţii privind tranzitarea frontierei de stat. 

11. Întocmeşte Situaţia centralizatoare cu misiunile aeriene executate şi numărul orelor 
de zbor consumate; 

12. Gestionează informaţiile privind întrebuinţarea structurilor IGAv în scopul 
cunoaşterii efectelor situaţiilor de urgenţă şi misiunilor aeriene executate pentru 
salvarea persoanelor sau bunurilor; 

13. Pune în aplicare prevederile documentelor de conducere şi de cooperare în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

14. Menţine cooperarea cu celelalte structuri care participă la acţiunile de protecţie şi 
intervenţie. 

15. Participă la elaborarea cererii de suplimentare a forţelor şi mijloacelor proprii, altele 
decât cele cuprinse în planurile de cooperare; 

16. Participă la actualizarea Raportului de informare/operativ privind monitorizarea 
efectelor situaţiilor de urgenţă produse; 

17. Acordă sprijin la întocmirea jurnalului acţiunilor operative; 

1. Asigură consilierea şefului centrului operaţional cu privire la particularităţile 
abordării situaţiilor de urgenţă complexe; 

REPREZENTANŢI AI ALTOR STRUCTURI 

2. Solicită şi analizează informaţiile furnizate de structurile proprii;  
3. Emit proiecte de ordine către structurile subordonate; 
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4. Gestionează informaţiile privind întrebuinţarea structurilor proprii în scopul limitării 

si înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă; 
5. Participă cu date şi informaţii la întocmirea raportului de informare privind 

monitorizarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse; 
6. Îndeplinesc alte atribuţii stabilite de şeful centrului operaţional, potrivit 

competenţelor. 
RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMUNICAREA PUBLICĂ 

- PCP are obligaţia să stabilească modalităţile de comunicare cu PCI şi procedura de 
comunicare publică de urmat, cu avizul prefectului; 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT PRINCIPAL (PCP) 

- PCP iniţiază comunicări publice de comun acord cu prefectul sau în calitate de reprezentant 
instituţional, cu aprobarea şefului structurii din care face parte; 

 - Responsabilitatea PCI este de a se informa în permanenţă şi a menţine legătura 
periodic/ori de câte ori este nevoie cu PCP asupra elementelor de noutate, conform procedurii 
stabilite între părţi. 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT INSTITUŢIONAL (PCI) 

Anexa nr. 3 
FLUXUL INFORMAŢIONAL  
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NIVEL NAŢIONAL 
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CNMSO 
Legendă: 

- Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative 
DGÎCIP    - Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei 

Prefectului 
SNMSU - Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
CJSU - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
CNSSU - Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 
DPIIS - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine 

 
Anexa nr. 4 

 
DATE ŞI INFORMAŢII DE INTERES OPERATIV PRIVIND EVOLUŢIA FENOMENELOR 
METEOROLOGICE PERICULOASE, ACŢIUNI ÎNTREPRINSE, FORŢE ŞI MIJLOACE 

IMPLICATE 
a) IPJ Brăila – Serviciul Poliţiei Rutiere 
- Număr filtre instituite şi amplasarea acestora pe sectoarele de drum; 
- Număr căi de comunicaţii rutiere blocate/cu circulaţie restricţionată/închise traficului __, 

(se completează numeric şi se nominalizează drumul şi tronsoanele blocate/închise, de ex. DN 
2B/DJ 211, între localităţile …../între km___şi km___); 

- Număr sancţiuni contravenţionale aplicate ___, dintre care: ___ administratorilor de 
drumuri şi ___ conducătorilor auto. 
 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ auto; 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

b) Biroul Judeţean de Poliție Transporturi Brăila 
- Număr căi ferate afectate ___, din care:  

- blocate __; 
- cu circulaţia restricţionată __; 
- închise __ 

 - Tronsoane blocate/închise …(Ex.: între localităţile …../între km___şi km___) 
 - Trenuri blocate în trafic: __ (se completează numeric şi se menţionează tipul, numărul, 
de ex. Regio 1423, locul unde este blocat trenul şi numărul estimat al pasagerilor; 

 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
- Acţiuni întreprinse: ….. 
c) Structurile I.J.J. şi M.Ap.N.: 
- Număr acţiuni în sprijin __ (cu exemplificarea acestora – ex. acţiuni de 
salvare/adăpostire şi distribuire mijloace de primă necesitate/intervenţii la acţiuni de 
deszăpezire etc.) 
- Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ auto. 
d) Secţia Drumuri Naţionale 
- Număr căi de comunicaţii rutiere blocate/cu circulaţie restricţionată/închise traficului __, 

(se completează numeric şi se nominalizează drumul şi tronsoanele blocate/închise, de ex. 
DN2B, între localităţile …../între km___şi km___); 
 - Număr persoane _____şi utilaje________ angrenate; 
 - Cantitatea de material antiderapant folosit_____; 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

e) Consiliul Judeţean - Direcţia Tehnică şi de Gospodărire Comunală 
- Număr căi de comunicaţii rutiere blocate/cu circulaţie restricţionată/închise traficului __, 

(se completează numeric şi se nominalizează drumul şi tronsoanele blocate/închise, de ex. DJ 
211, între localităţile …../între km___şi km___); 
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- Număr persoane _____şi utilaje________ angrenate  
 - Cantitatea de material antiderapant folosit_____ 
 - Acţiuni întreprinse: …. 

f) S.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a 
Energiei Electrice Brăila 
- Număr localităţi nealimentate cu energie electrică __, din care: 

          - parţial ____ 
          - total____ 

 - Denumirea localităţilor afectate şi numărul de consumatori: (ex. Baldovineşti 300 
consumatori) 

- Număr daune la reţelele de electricitate __ din care: 
- __ de înaltă tensiune; 
- __ de medie tensiune; 
- __ de joasă tensiune; 
- __ posturi de transformare; 
- __ stâlpi de susţinere. 

 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 
 g) Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti 

- Număr localităţi nealimentate cu gaze naturale __, din care: 
          - parţial ____ 
          - total____ 

 - Denumirea localităţilor afectate: … 
- Număr avarii la reţelele de gaze naturale __ ; 

 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 
 h) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş - 
Exploatare Teritorială Brăila; 

- Număr avarii la conductele magistrale de gaze naturale __ ; 
 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

i) Compania de Utilităţi Publice ”Dunărea”; 
- Număr localităţi fără alimentare cu apă __, din care: 

          - parţial ____ 
          - total____ 

 - Denumirea localităţilor afectate: … 
- Număr avarii la reţelele de apă __ (descrierea acestora); 

 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

j) Inspectoratul Şcolar Județean Brăila 
- Număr unităţi de învăţământ închise temporar ___ (__ şcoli generale, __ licee şi __ 

unităţi de învăţământ superior); 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

k) Căpitănia Portului Brăila 
- Traficul fluvial se desfăşoară în condiţii dificile pe _____:  

- port fluvial închis
- activitate restricţionată

 __ 

 - Condiţii de navigare pe fluviul Dunărea … 
 ___ 

 - Restricţii de navigare a bacurilor: ….  
 - Forţe şi mijloace implicate: ___ persoane, ___ utilaje. 
 - Acţiuni întreprinse: ….. 

l) Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila 
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- Număr persoane cărora li s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă (urmare a 

manifestării fenomenelor meteorologice periculoase) ___, astfel: 
- copii ____ 
- gravide sau lăuze ____ 
- bolnavi cu diferite afecţiuni: ___ 

- Persoane afectate de manifestarea viscolului şi a temperaturilor scăzute (răni, 
degerături, plăgi deschise) ____ 

- Persoane fără adăpost transportate în sedii sociale ____ 
- Număr personal utilizat pentru aceste intervenţii _______ 
- Numărul mijloacelor tehnice utilizate: ___ ambulanţe 

Anexa nr. 5 
-  M O D E  L  -  

RAPO RT  DE INFORMARE/ OPERAT IV  

la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă_____________ 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece 

în perioada _________ , ______ - _______ , ______  / la ora __  

 
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ 

 
- se vor detalia datele şi informaţiile privind măsurile adoptate la nivelul CLSU  

 
II. EFECTE PRODUSE 

NR. 
CRT. 

TOTAL 
(numeric) OBIECTIVE OBSERVAŢII/DETALII 

SUPLIMENTARE 

1.  Unităţi administrativ-teritoriale 
afectate 

Se completează nominal UAT 
afectate (municipiu/oraş/comună). 

2. 
 

Localităţi aparţinătoare afectate 
Se completează nominal localităţile 
aparţinătoare UAT (sate) - ex. Pârâul 
Boghii - oraş Tg. Ocna. 

3. 

 

Localităţi izolate 

Se completează nominal numai în 
cazul în care toate căile de acces 
rutier către localităţi sunt 
impracticabile (blocate). 

4. Întreruperea furnizării utilităţilor 
publice: 

  

4.1.  - localităţi fără curent electric Se completează nominal 
UAT/localitatea aparţinătoare, cu 
evidenţierea numărului de 
consumatori. 

4.2.  - localităţi fără alimentare cu apă 

4.3.  - localităţi fără alimentare cu gaze 

5. Persoane afectate din care:   
5.1.  - decedate  
5.2.  - dispărute  
5.3.  - rănite  
5.4.  - izolate în locuinţe  
5.5.  - evacuate din locuinţe  

5.6.  - salvate (exclusiv cele asistate 
medical)  

5.7.  - blocate în trafic (în autovehicule, 
trenuri, gări, aeroporturi şi porturi)  

5.8.  - asistate medical  



6. Locuinţe afectate din care:   
6.1.  - distruse  
6.2.  - avariate  
6.3.  - izolate  

7. Anexe gospodăreşti afectate din 
care: 

  

7.1.  - distruse  
7.2.  - avariate  
7.3.  - izolate  

8. Obiective social economice 
afectate din care: 

  

8.1.  - distruse  
8.2.  - avariate  
8.3.  - izolate  

9. 
Drumuri comunale afectate ca 
urmare a producerii fenomenelor 
periculoase, din care: 

 
 

9.1  - blocate Se completează 
numeric 9.2  - cu circulaţie restricţionată 

9.3  - închise 

10. 

 

Autovehicule blocate în trafic 

Se completează tronsonul de drum 
unde este blocat, numărul estimat al 
autovehiculelor şi numărul estimat 
al pasagerilor.  

11. 

 

Trenuri blocate în trafic 

Se completează numeric şi se 
menţionează tipul, numărul (ex. 
Regio1423) şi locul unde este blocat 
trenul şi numărul estimat al 
pasagerilor. 

12.  Animale evacuate/salvate  

 
III. FORŢE ŞI MIJLOACE IMPLICATE 

a) Efective:
  - CLSU (inclusiv SVSU)_____  

 __ din care:  

  - Operatori economici _______ 
b) Mijloace:

- CLSU (inclusiv SVSU)_____  
 __  din care: 

  - Operatori economici _______ 
 

IV. ASPECTE DE INTERES OPERATIV 
1. Măsuri organizatorice: (ex. măsuri dispuse în cadrul şedinţelor CLSU, completarea 
stocurilor de carburanţi şi material antiderapant asigurarea spaţiilor pentru adăpostirea 
persoanelor surprinse de efectele fenomenelor meteo specifice iernii, etc.) 

 

2. Descrierea pe scurt a evenimentelor semnificative: (ex. acţiuni de salvare, 
deszăpezire, acordare de ajutoare şi distribuire de mijloace de primă necesitate, etc.) 

 
 

PREŞEDINTE CLSU 
 
Nota: Anexele 1-5 sunt valabile si pentru Ordinului Prefectului nr. 13/10.01.2017 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind gestionarea unor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice 

periculoase, specifice perioadei de iarnă, la nivelul județului Brăila 
În baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 3/05.01.2017 privind activarea 
Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) la nivelul județului 
Brăila; 

Având în vedere avertizarea/atenționarea meteorologică - cod galben și cod portocaliu 
emisă de Administrația Națională de Meteorologie în data de 05.01.2017, pentru intervalul de 
valabilitate 05.01.2017, ora 2200 - 07.01.2017, ora 1000, fenomenele vizate fiind ninsori 
însemnate cantitativ și local viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită 
sau spulberată, actualizată în data de 06.01.2017, pentru intervalul de valabilitate 06.01.2017, 
ora 1300 - 07.01.2017, ora 1000

        În baza referatului de aprobare nr. 167/06.01.2017; 

, fenomenele vizate fiind ninsori însemnate cantitativ și local 
viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului și zăpadă spulberată și troienită; 

    În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. Pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă datorate manifestării fenomenelor 
meteorologice periculoase, constând în întreruperi ale energiei electrice în unitățile administrativ 
– teritoriale din județul Brăila, structurile Ministerului Apărării Naționale vor asigura mobilitatea 
echipelor de intervenție ale Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila a Societății de 
Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. pe toate drumurile județene de pe teritoriul 
județului Brăila. 
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Art. 2. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 

comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, prezentul Ordin va fi 
comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
     
 

PREŞEDINTELE  
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
 
Avizat pentru legalitate: 
 Dana Florentina Galan 

Şef serviciu 

 
Brăila, 06.01.2017 
Nr. 4          ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind gestionarea unor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice 

periculoase, specifice perioadei de iarnă, la nivelul județului Brăila 
În baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 3/05.01.2017 privind activarea 
Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) la nivelul județului 
Brăila; 
Având în vedere avertizarea/atenționarea meteorologică - cod galben și cod portocaliu emisă de 
Administrația Națională de Meteorologie în data de 05.01.2017, pentru intervalul de valabilitate 
05.01.2017, ora 2200 - 07.01.2017, ora 1000

 
, fenomenele vizate fiind ninsori însemnate cantitativ  

 
 
 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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și local viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită sau spulberată, 
actualizată în data de 06.01.2017, pentru intervalul de valabilitate 06.01.2017,  

ora 1300 - 07.01.2017, ora 1000

        În baza referatului de aprobare nr. 168/06.01.2017; 

, fenomenele vizate fiind ninsori însemnate cantitativ și 
local viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului și zăpadă spulberată și troienită; 

    În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. Pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă datorate manifestării fenomenelor 
meteorologice periculoase, constând în blocarea accesului pe drumurile județene de pe teritoriul 
județului Brăila, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța - Secția Drumuri Naționale 
Brăila, va interveni cu utilaje 

Art. 2. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, prezentul Ordin va fi 
comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, 

pe ruta DN23 - DC2 - DJ221 până la km. 20. 

www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
     
 

PREŞEDINTELE  
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

PREFECT, 

    Mădălina COCHINO  
 
 
Avizat pentru legalitate: 
 

Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 06.01.2017 
Nr. 5 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind gestionarea unor situații de urgență generate de fenomenele meteorologice 

periculoase, specifice perioadei de iarnă, la nivelul județului Brăila 
 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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În baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 3/05.01.2017 privind activarea 
Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) la nivelul județului 
Brăila; 

Având în vedere avertizarea/atenționarea meteorologică - cod galben și cod portocaliu 
emisă de Administrația Națională de Meteorologie în data de 05.01.2017, pentru intervalul de 
valabilitate 05.01.2017, ora 2200 - 07.01.2017, ora 1000, fenomenele vizate fiind ninsori 
însemnate cantitativ și local viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită 
sau spulberată, actualizată în data de 06.01.2017, pentru intervalul de valabilitate 06.01.2017, 
ora 1300 - 07.01.2017, ora 1000

Ținând cont de atenţionarea meteorologică nr. 3 emisă în data de 07.01.2017 de 
Administraţia Naţională de Meteorologie, mesajul 1 ce prognozează în perioada 07-09 ianuarie 
2017, vreme geroasă atât ziua cât şi noaptea, maxime diurne ce se vor situa frecvent între       -
16 şi -10 grade, iar minimele nocturne ce vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade, respectiv mesajul 
2 ce prognozează în perioada 07.01.2017, ora 10.00 – 08.01.2017, ora 22.00, perioade în care 
vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...60 km/h şi, pe arii restrânse, 70...75 km/h, 
spulberând şi troienind zăpada, temporar ninsori şi depunerea unui strat nou de zăpadă, vreme 
geroasă ce va persista şi pe parcursul săptămânii viitoare; 

, fenomenele vizate fiind ninsori însemnate cantitativ și local 
viscolite, viscol puternic, intensificări ale vântului și zăpadă spulberată și troienită; 

        În baza referatului de aprobare nr. 170/07.01.2017; 
    În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 
 

ORDIN: 
 

 
Art. 1. Pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă datorate manifestării fenomenelor 

meteorologice periculoase, forțe și mijloace din cadrul Ministerului Apărării Naționale - Brigada 
10 Geniu Brăila vor interveni, 

 

în zilele de 07.01.2017 și 08.01.2017, cu trei autocamioane și 
detașamente pentru asigurarea mobilității echipelor Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice 
Brăila a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., precum și cu 
echipamente de deszăpezire și detașamente de militari ce vor executa misiuni în sprijinul 
comunităților locale de pe raza județului Brăila.  
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Art. 2. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, prezentul Ordin va fi  

comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
     
 

PREŞEDINTELE  
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

PREFECT, 
 

Mădălina COCHINO  
 
Avizat pentru legalitate: 
 

Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 07.01.2017 
Nr. 6 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Brăila 
 

În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004; 
 Având în vedere adresa nr. 1.656.454/08.01.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.  
177/08.01.2017; 
 Ținând cont de adresa nr. 659794/15.12.2016 a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17189/19.12.2016; 
 Luând în considerare Notificarea nr. 1780 a Filialei de Distribuție a Energiei Electrice 
Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub                           
nr. 17593/28.12.2016; 
 Având în vedere adresa nr. 29724/29.12.2016 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
17673/29.12.2016; 
 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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Ținând seama de adresa nr. 3525212/30.12.2016 a Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 73/04.01.2017; 
 Având în vedere atenţionarea meteorologică nr. 3 emisă în data de 07.01.2017 de 
Administraţia Naţională de Meteorologie, mesajul 1 ce prognozează în perioada 07-09 ianuarie 
2017, vreme geroasă atât ziua cât şi noaptea, maxime diurne ce se vor situa frecvent între -16 şi 
-10 grade, iar minimele nocturne ce vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade, respectiv mesajul 2 ce 
prognozează în perioada 07.01.2017, ora 10.00 – 08.01.2017, ora 22.00, perioade în care 
vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...60 km/h şi, pe arii restrânse, 70...75 km/h, 
spulberând şi troienind zăpada, temporar ninsori şi depunerea unui strat nou de zăpadă, vreme 
geroasă ce va persista şi pe parcursul săptămânii viitoare, se impune introducerea în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, ca membru, a domnului Rogozan Cornel - 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” Brăila;  
  În baza referatului de aprobare nr. 184/08.01.2017; 
 În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) 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 actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(C.J.S.U.) Brăila, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt
. 

NUMELE și 
PRENUMELE 

 

FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ, 
INSTITUȚIA 

FUNCȚIA 
ÎN 

CADRUL 
C.J.S.U. 

1.  Cochino Mădălina Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Preşedinte 
2.  Chiriac Iulian Francisk  Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila   

Vicepreşedin
te 

3.  Ion Cristian  Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

 
Vicepreşedin
te 

4.  Ţiripa Marius - Aurelian Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Membru 
5.  Burlacu Georgică  Împuternicit prim-adjunct al inspectorului-şef, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila  

Membru 

6.  Gavriliu Marian Cristian Ofiţer specialist, Centrul Operațional, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila 

Membru 

7.  Soare Gheorghe  Comandantul Garnizoanei Brăila Membru 
8.  Glugă Constantin-

Adrian 
Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Brăila 

Membru 

9.  Vîlsan Dorel  Împuternicit șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Brăila 

Membru 

10.  Novac Dănuț  Împuternicit șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie 
Transporturi Brăila, 

Membru 
Secţia Regională de Poliţie 

Transporturi Galaţi 
11.  Moț Vasile  Împuternicit inspector-şef, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Brăila 
Membru 

12.  Caloian George  Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Brăila 

Membru 



13.  Zală Renato-Paulu  Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila   Membru 
14.  Balaban Mihail  Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 

Brăila 
Membru 

15.  Hărmănescu Petruş  Şef, Direcţia Judeţeană de Informaţii Brăila Membru 
16.  Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” 

Brăila 
Membru 

17.  Turiac Adrian  Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  Membru 
18.  Ciobanu-Morait Victor Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Brăila 
Membru 

19.  Moroianu George  Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti 

Membru 

20.  Ciochină Gabriel Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 

Membru 

21.  Iuga Viorica Manager general interimar, Serviciul de 
Ambulanţă Judeţean Brăila 

Membru 

22.  Roadevin Mihaela Medic-şef U.P.U. – coordonator S.M.U.R.D. Brăila Membru 
23.  Drăgan Gicu  Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 
Membru 

24.  Cuzmin Ciprian  Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Brăila 

Membru 

25.  Tudorache Camelia 
Carmen 

Comisar-şef, Comisariatul Judeţean Brăila al 
Gărzii Naţionale de Mediu 

Membru 

26.  Drăgan Costel  Arhitect-şef, Consiliul Judeţean Brăila Membru 
27.  Turcitu Vasile  Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dunărea Inferioară  

Membru 

28.  Cismaş Traian Director executiv, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

Membru 

29.  Vicol Costică  Director, Direcţia Silvică Brăila Membru 
30.  Dafina Florin Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Membru 
31.  Rădulescu Ştefan  Director, Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de 
Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 

Membru 

32.  Dumitru Nicuşor  Şef serviciu, Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş - 
Exploatare Teritorială Brăila 

Membru 

33.  Mangiurea Silviu Director general,  Compania de Utilităţi Publice 
„Dunărea” Brăila 

Membru 

34.  Rusinoiu Laurenţiu  Director general, S.C. Vard Brăila S.A. Membru 
35.  Canciu Cătălin Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brăila 
Membru 

36.  Dieaconu Gabriel 
Valeriu 

Inginer-șef, Societatea Complexul Energetic 
Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Chiscani 

Membru 

37.  Brînză Vlăduţ  Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila Membru 
38.  Balaban Luminiţa 

Lenuţa 
Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila Membru 

39.  Drăgan Petrică Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Brăila 

Membru 

40.  Focşa Florica  Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila Membru 
41.  Ritzinger Adrian DirectorBernh

ard 
 Membru executiv, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Brăila 
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Art. 2. Se aprobă actualizarea componenţei consultanţilor în Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 
 
1.  Cireașă Sorin  Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
Consultant 

2.  Bădică Alexandru Ofiţer principal I, Centrul Operațional, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila 

Consultant 

3.  Naidin Gigi Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

4.  Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

5.  Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

6.  Manolache Tibi  Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

Consultant 

7.  Bîrzoi Adrian 
Constantin 

Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dunărea Inferioară 

Consultant 

8.  Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu  

Consultant 

9.  Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale 
Brăila 

Consultant 

10.  Marin Cristian Doru  Inginer-şef, S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie 
Brăila 

Consultant 

11.  Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

Consultant 

12.  Rusu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Brăila 

Consultant 

13.  Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
14.  Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud 

Reţele S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, 
Sector Brăila 

Consultant 

15.  Ștefan Florin  Manager sănătate și securitate în muncă, 
mediu și situații de urgență, S.C. Vard Brăila 
S.A. 

Consultant 

16.  Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul 
Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii”  
C.F. Galaţi  

Consultant 

17.  Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia 
Teritorială Brăila 

Consultant 

18.  Rotaru Florin  Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa 
navigaţiei, Căpitănia Portului Brăila 

Consultant 

19.  Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate 
Publică a Județului Brăila 

Consultant 

20.  Iugulescu Mihail  Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Consultant 
21.  Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean 

Brăila 
Consultant 

22.  Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al 
Ministerului Afacerilor Interne 

Consultant 



23.  Geru Lucica  Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

24.  Velichi Eugen Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

Consultant 

25.  Florescu Dan Marian  Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical 
Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne 

Consultant 

26.  Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila Consultant 
27.  Cucu Florentin  Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de 

Jos”  
Consultant 

28.  Ivaşcu Robert - Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Brăila 

Consultant 

29.  Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Județean de Telecomunicaţii Speciale 
Brăila 

Consultant 

30.  Tudorache Flavian  Inspector, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
Oficiul Județean Brăila 

Consultant 

31.  Bounegru Elena-Anina  Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila Consultant 
32.  Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. Consultant 
33.  Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România 

S.R.L. 
Consultant 

34.  Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. Consultant 
35.  Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului 

Brăila 
Consultant 

36.  Ștefan Gheorghe Iulian  Împuternicit șef birou I la Serviciul Cabinet – 
Centrul Operațional, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila 

Consultant 

37.  Ene Neculai Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Consultant 

38.  Bonciu Neculai Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de 
Jos” 

Consultant 

39.  Moşescu Dan Florentin Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila Consultant 
40.  Ion Răzvan Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Consultant 
41.  Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
42.  Dan Nicoleta Steluţa Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului 

Brăila  
Consultant 

43.  Nicoleta Negru Şef  birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Brăila 

Consultant 

44.  Cherecheş Mădălina 
Florentina 

Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila 

Consultant 

45.  Draghia Costică Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu 

Consultant 

46.  Ion Marian Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Consultant 

47.  Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

48.  Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

49.  Trufașu Titi Consilier superior, Serviciul TIAC, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea 
Inferioară  

Consultant 

50.  Avrămia Mihai Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Consultant 



Brăila 
51.  Dima Constantin Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură – Centrul Județean Brăila 
Consultant 

52.  Trifan Ionel Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera 
Agricolă 

Consultant 

 
 Art. 3. În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului 
Judeţean îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, iar inspectorul-şef al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de 
coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 
 Art. 4. (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de 
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări 
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolele 1 şi 2.  
 (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi 
consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, 
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
        Art. 5. Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt obligaţi 
să informeze Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 
asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor din care 
fac parte, precum şi în datele personale de contact.   
        Art. 6. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 380 din 
10.11.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
        Art. 7. 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, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului 
Brăila. 
     

 
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

PREFECT, 
 

Mădălina COCHINO  
 
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 09.01.2017 
Nr. 7 
 

          ROMANIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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   ORDIN 
 
privind actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 
pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

Ţinând cont de prevederile art. 2, lit. „j” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului           nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Având în vedere adresa nr. 1.656.454/08.01.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.  
177/08.01.2017; 
 Ținând cont de adresa nr. 659794/15.12.2016 a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17189/19.12.2016; 
 Luând în considerare Notificarea nr. 1780 a Filialei de Distribuție a Energiei Electrice 
Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub                           
nr. 17593/28.12.2016; 
 Având în vedere adresa nr. 29724/29.12.2016 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
17673/29.12.2016; 
 În baza referatului de aprobare nr. 185/08.01.2017; 
 În  conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”,  art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,       
alin. (2) 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 actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, 
ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 

1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau 
blocajelor produse de gheţuri şi plutitori;  
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; 
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, 
depuneri de gheaţă, chiciură, polei şi secetă (hidrologică); 
d) poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane. 
Coordonator grup: 
Turiac Adrian – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  
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Membri: 

 
1.  Bădică Alexandru Ofiţer principal I, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
2.  Manolache Tibi Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
3.  Bîrzoi Adrian 

Constantin 
Şef serviciu, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară  

4.  Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
5.  Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
6.  Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
7.  Balaban Mihail Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
8.  Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice 
Brăila 

9.  Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila 
10.  Ștefan Gheorghe 

Iulian 
Împuternicit șef birou I la Serviciul Cabinet – Centrul Operațional, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

11.  Ene Neculai Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
12.  Bonciu Neculai Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
13.  Moşescu Dan 

Florentin 
Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila 

 

2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi prăbuşirilor de teren 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) cutremure puternice de pământ 
b) prăbuşiri de teren şi/sau construcţii, instalaţii sau amenajări 
 
Coordonator grup: 
Ciobanu-Morait Victor – Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila 
 
Membri: 
 
1. Naidin Gigi  Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Judeţului Brăila 
2. Rusu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Brăila 
3. Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila 
4. Balaban Mihail Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
5. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila 

6. Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila 

7. Ion Răzvan Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 

3. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
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pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de 
grave la  conducte magistrale şi urbane 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) accidente chimice cu implicaţii pe amplasament  
b) explozii, avarii şi incendii în industrie 
c) avarii deosebit de grave la  conducte magistrale şi urbane de transport gaze, produse 
petroliere şi energie electrică 
 
Coordonator grup: 
Moroianu George - Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 
Bucureşti  
 
Membri: 
1. Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Judeţului Brăila 
2. Dogărescu Adrian Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele 

S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila  
3. Marin Cristian 

Doru  
Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila 

4. Ștefan Florin Manager sănătate și securitate în muncă, mediu și situații de 
urgență, S.C. Vard Brăila S.A. 

4. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru accidente  deosebit de grave pe căi de comunicaţii 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente majore pe căile de transport rutiere şi/sau feroviare 
b) eşuarea sau scufundarea unor nave 
 
Coordonatori grup: 
Vîlsan Dorel -  Împuternicit șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Novac Dănuț - Împuternicit șef birou, 

Brăila 
Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, 

  

Secţia 
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 

Membri: 
1. Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Judeţului Brăila 
2. Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila 
3. Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de Exploatare, 

Întreţinere şi Reparaţii”  C.F. Galaţi 
4. Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială Brăila 
5. Rotaru Florin Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei, Căpitănia Portului 

Brăila 
6. Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
7. Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila 
8. Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
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5. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru îmbolnăviri în masă 

 
Tipuri de risc gestionate: epidemii 

 
Coordonator grup: 
Ciochină Gabriel - Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 
 
Membri: 
 
1. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a 

Județului Brăila 
2. Iugulescu Mihail  Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 
3. Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila 
4. Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor 

Interne 
5. Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila 
6. Dan Nicoleta Steluţa Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 

 

6. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru epizootii, contaminarea produselor vegetale şi 
animale, invazii de dăunători 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) epizootii  
b) contaminarea chimică, biologică sau radioactivă a produselor vegetale şi/sau animale 
c) invazii dăunători 
Coordonator grup: 
Drăgan Gicu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila 
 
Membri: 
 
1. Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Brăila 
2. Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Velichi Eugen Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
4. Florescu Dan 

Marian  
Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical Judeţean Brăila 
al Ministerului Afacerilor Interne 

5. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 

 

7 GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru incendii în masă 

Tipuri de risc gestionate: 
a) incendii la fondul forestier 
b) incendii la culturi de cereale păioase sau vegetaţie uscată 
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Coordonator grup: 
Burlacu Georgică - Împuternicit prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
 
Membri: 
 
1. Cireașă Sorin  Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
2. Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila 
4. Negru Nicoleta  Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
5. Cherecheş 

Mădălina Florentina 
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 
Centrul Judeţean Brăila 

6. Draghia Costică Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu 

8. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru accidente nucleare, căderi de obiecte din 
atmosferă şi din cosmos şi explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul 
conflictelor militare 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice  
b) căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos 
c) explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare 
 
 
 
Coordonator grup: 
Gavriliu Marian Cristian - Ofiţer specialist, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
 
Membri: 
 
1. Chivu Violeta  Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Județului Brăila 
2. Cucu Florentin  Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
3. Ivaşcu Robert Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
4. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a 

Județului Brăila 
5.  Ion Marian Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 

 

9. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
 

Tipuri de risc gestionate: avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
 

Coordonator grup: 
Balaban Mihail -  Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
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Membri: 
 
                 1. Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii 

Speciale Brăila 
                2. Tudorache 

Flavian  
Inspector, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
Oficiul Judeţean Brăila 

                 3. Bounegru Elena-
Anina 

Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila 

4. Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. 
5. Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România 

S.R.L. 
6. Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. 

  
10. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 

căderile de grindină, secetă pedologică și înghețuri timpurii sau târzii 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) căderi de grindină;  
b) secetă pedologică; 
c) înghețuri timpurii sau târzii. 
Coordonator grup: 
Vasile Turcitu – Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară 

 
Membri: 

 
1. Trufașu Titi Consilier superior Serviciul TIAC, Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dunărea Inferioară  

2. Avrămia Mihai  Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila 
3. Dima Constantin Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Brăila 
4. Trifan Ionel Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera Agricolă  

  
  
 Art. 2. (1) Instituţiile care au persoane desemnate în grupurile de suport tehnic ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de 
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări 
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolul 1.  
 (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, componenţii grupurilor de 
suport tehnic vor fi înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, 
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
 (3) Conducătorii instituţiilor cu reprezentare în grupurile de suport tehnic constituite pentru 
fiecare tip de risc, conform articolului 1, sunt obligaţi să informeze Centrul Operaţional din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila asupra oricăror modificări 
survenite în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor, precum şi în datele personale de 
contact ale celor implicaţi. 
  Art. 3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 381 din                   
10.11.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
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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, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului 
Brăila. 
       

 
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

PREFECT, 
 

Mădălina COCHINO  
 
 
 
Avizat pentru legalitate 
 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 09.01.2017 
Nr. 8 

   ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind 

 

încetarea activităţii Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila prin Ordinul Prefectului 
nr. 3/05.01.2017, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomenele meteorologice periculoase, specifice perioadei de iarnă 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 69 din Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1144/1.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor  

http://www.prefecturabraila.ro/�
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tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

În conformitate cu atenţionarea meteorologică nr. 4 (actualizarea atenţionării 
meteorologice nr. 3) emisă în data de 08.01.2017, mesajul 2: în perioada 08.01, ora 18.00 – 
09.01, ora 04.00 vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…60 km/h, şi pe arii restrânse 70 
km/h, spulberând şi troienind zăpada, temporar va mai ninge slab şi se va mai putea depune 
strat de zăpadă peste cel existent, mesajul 1 de ger rămânând valabil până în data de 
09.01.2017; 

Ca urmare a încetării valabilităţii atenţionării meteorologice - Cod Galben emisă de 
Administraţia Naţională de Meteorologie în data de 07.01.2017, mesajul 2, fenomenele vizate 
constând în intensificări ale vântului, ninsori moderate cantitativ, pentru intervalul 07.01.2017, 
orele 10.00 – 08.01.2017, orele 22.00; 

        În baza referatului de aprobare nr. 186/09.01.2017; 
    În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. Începând cu data de 09.01.2017, ora 04.00

Art. 2. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, prezentul Ordin va fi 
comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, 

, încetează activitatea Centrului 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila 
prin Ordinul Prefectului nr. 3/05.01.2017, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomenele meteorologice periculoase, specifice perioadei de iarnă, atribuţiile acestuia fiind 
preluate de grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" al judeţului 
Brăila, care va asigura centralizarea datelor şi coordonarea misiunilor până la înlăturarea 
efectelor generate de fenomenele meteo periculoase. 

www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
     
 

PREŞEDINTELE  
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

PREFECT, 

     

  Mădălina COCHINO  
 
 
Avizat pentru legalitate: 
 

Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 09.01.2017 
Nr. 9 

 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

(CJCCI) la nivelul judeţului Brăila
 

  

 
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 69 din Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;  

Având în vedere atenționarea/avertizarea meteorologică - cod galben și cod portocaliu 
emisă de Administrația Națională de Meteorologie în data de 10.01.2017, pentru intervalul de 
valabilitate 10.01.2017, ora 2100 - 11.01.2017, ora 2100

În considerarea măsurilor stabilite în cadrul videoconferinței Ministerului Afacerilor Interne 
din data de 10.01.2017, ora 16.00 și al şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila din data de 10.01.2017, ora 17.00; 

, fenomenele vizate fiind ninsori moderate 
cantitativ și local viscolite, viscol puternic, polei și ger persistent; 

      În baza referatului de aprobare nr. 292/10.01.2017; 
În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

 
ORDIN: 

Art. 1. (1) La nivelul judeţului Brăila, în cazul iminenţei sau producerii situaţiilor de urgenţă 
de amploare şi intensitate deosebită, la propunerea inspectorului şef al Inspectoratului pentru  
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situaţii de urgenţă în calitatea de vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă, se activează şi intră în funcţiune Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (CJCCI), începând cu data de 10.01.2017, ora 20.00. 

(6) Structura menţionată la alin. (1) asigură suportul necesar fundamentării hotărârilor 
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi are în componenţă specialişti pe tipuri de risc 
de la nivel judeţean, în funcţie de evoluţia situaţiei operative. 

(7) Activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) se 
face la faza a III-a - cod portocaliu: personalul din cadrul ISU se suplimentează cu reprezentanţii 
instituţiilor deconcentrate şi descentralizate la nivel judeţean, implicate în gestionarea situaţiei de 
urgenţă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

(8) Punctul de comandă al CJCCI se află la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea" al judeţului Brăila (ISU Brăila), din municipiul Brăila, b-dul Dorobanţilor nr. 
468. 

(9) Principalele atribuţii ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în CJCCI sunt 
prezentate în anexa nr. 2. 

Art. 2. Coordonarea CJCCI se asigură de inspectorul şef al ISU Brăila. 
Art. 3. (1) La nivelul judeţului, în cazul manifestării fenomenelor meteorologice 

periculoase specifice iernii, CJCCI elaborează rapoarte de informare operative în formatul 
prevăzut în anexa nr. 1, 

(2) După aprobare, rapoartele de informare se transmit la Grupa Operativă a MAI, prin 
Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative (CNMSO) din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

care se prezintă spre aprobare prefectului sau persoanelor cu putere 
de decizie desemnate de acesta. 

Art. 4. (1) Rapoartele de informare se transmit, zilnic, până la ora 05.30 (pentru intervalul 
05.00 din ziua anterioară şi 05.00 din data raportării), respectiv până la orele 19.00 (pentru 
intervalul 05.00 - 18.00 al zilei în curs), în formatul prevăzut în 

(2) 
anexa nr. 1. 

La ordin, grupa operativă prezintă factorilor decizionali, în acelaşi format, rapoarte 
operative privind situaţia existentă la ora stabilită, prin valorificarea datelor din aplicaţia 
informatică a IGSU. 

Art. 5. 

(4) Structurile menţionate la alin. (1) raportează datele şi informaţiile de interes operativ şi 
ierarhic, centrelor operaţionale ale IGPR, IGJR şi IGPF. 

(1) Structurile teritoriale de poliţie, jandarmi şi poliţie de frontieră au obligaţia de a 
furniza, la momentul luării la cunoştinţă, informaţiile de interes operativ (starea căilor de 
comunicaţii, forţele şi mijloacele angrenate, acţiunile desfăşurate, măsurile dispuse etc), către 
CJCCI, inclusiv în situaţia în care nu au reprezentant în cadrul acesteia. 

(5) Fluxul informaţional de raportare şi centralizare a datelor şi informaţiilor de interes 
operativ este prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 6. Transmiterea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, de către comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţă şi structurile teritoriale ale MAI, componentele teritoriale ale 
SNMSU şi celelalte autorităţi/instituţii reprezentate în comitetele pentru situaţii de urgenţă, se 
realizează cu prioritate către CJCCI, conform machetelor din anexele nr. 4 şi nr. 5 la 
prezentul ordin. 

Art. 7. (1) Datele de interes operativ se completează în timp real de personalul 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, în aplicaţia informatică (aplicaţia „înzăpeziri" pusă la 
dispoziţie de IGSU pe reţeaua intranet la adresa http://10.1.100.150 sau www.igsu.mai.intranet). 

(2) Erorile apărute în utilizarea aplicaţiei informatice se raportează în regim de urgenţă, 
telefonic, la CON-IGSU. În cazul în care aplicaţia nu este funcţională, raportarea se face prin 
celelalte sisteme de comunicaţii disponibile la nivelul MAI (ROAI-MCC sau e-mail), urmând ca la 
operaţionalizarea aplicaţiei, datele să fie actualizate de personalul ISU. 

http://10.1.100.150/�
http://www.igsu.mai.intranet/�
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 (3) Detaliile suplimentare privind evoluţia situaţiei operative, în dinamică, se 
raportează telefonic la Centrul Operaţional Naţional/Centrul Naţional de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei al MAI, în vederea elaborării situaţiei centralizatoare. 

Art. 8. În rapoartele operative, datele privind localităţile fără energie electrică se 
materializează pe baza informaţiilor furnizate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
introduc în timp real în aplicaţia informatică specificată la art. 7, punctul 1 din prezentul ordin. 

Art. 9. Comunicarea publică, la nivel judeţean, se va realiza pe principiul „vocii unice" şi 
se asigură prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" al judeţului Brăila, de către 
persoana responsabilă cu informarea publică, sub coordonarea instituţiei prefectului. 

Art. 10. (1) Pentru furnizarea informaţiilor necesare completării şi transmiterii în timp util 
de către CJCCI a anexei nr. 1 

10.Structurile teritoriale ale MAI şi MApN; 

din prezentul ordin, se responsabilizează următoarele 
componente ale SNMSU care asigură funcţii de sprijin la nivel judeţean: 

11.Consiliul Judeţean - Direcţia Tehnică şi de Gospodărire Comunală; 
12.Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă; 
13.Secţia de Drumuri Naţionale; 
14.Direcţia de Sănătate Publică; 
15.Serviciul de Ambulanţă Judeţean; 
16.Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
17.S.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila; 
18.Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti; 

 
15. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A. Mediaş - 

Exploatare Teritorială Brăila; 
16. Compania de Utilităţi Publice "Dunărea"; 
17. Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; 
18. Căpitănia Portului Brăila; 
19. Agenţia Căi Navigabile Brăila. 

 
(6) Informaţiile cu privire la efectele fenomenelor meteorologice periculoase, acţiunile 

întreprinse de structurile enumerate la alin. (1), precum şi forţele şi mijloacele implicate, vor fi 
transmise, când situaţia impune, în părţile ce le privesc, în vederea centralizării şi întocmirii 
raportului operativ, în formatul prevăzut în 

(7) Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor raporta toate datele şi informaţiile cu 
privire la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase 
specifice sezonului rece conform modelului de raport prevăzut în 

anexa nr. 4. 

(8) Datele şi informaţiile de interes operativ prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi transmise 
anexa nr. 5. 

până la ora 04.30 (pentru intervalul 04.00 din ziua anterioară şi 04.00 din data raportării), 
respectiv până la orele 18.00 (pentru intervalul 05.00 - 17.30 al zilei în curs), la centrul 
operaţional al ISU, la adresa de e-mail: situatii_urgenta@isubraila.eu sau prin fax la 

(9) Vor fi pregătite rezerve de forţe şi mijloace de intervenţie de către toate structurile cu 
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase 
- I.S.U., I.P.J., I.J.J., M.Ap.N., pentru intervenţii punctuale. 

nr. 
0239/619669. 

Art. 11. 

 

Începând cu intrarea în vigoare a atenţionărilor/avertizărilor meteorologice, 
Consiliul Judeţean Brăila şi Secţia Drumuri Naţionale Brăila vor transmite zilnic, la orele 08.00 şi  

mailto:situatii_urgenta@isubraila.eu�
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respectiv 20.00, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea" al judeţului Brăila, situaţia utilajelor ce vor interveni pe sectoarele de drum 
aflate în competenţă. 

Art. 12. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică", prezentul Ordin va fi 
comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 
 

 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
 
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
  

Brăila, 10.01.2017 
Nr. 13 
 

ROMÂNIA 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 
 

    ORDIN 
 
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Cazasu, judeţul 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; 

Având în vedere adresa nr. 255/09.01.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru  
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Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
209/09.01.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, în 
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 
În baza referatului de aprobare nr. 321/11.01.2017; 

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 convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 
279/08.08.2016, în data de 12.01.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Cazasu.  
Art.  2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică 
bovină. 
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  

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, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului 
Brăila. 
 

 
PREFECT, 

      Mădălina COCHINO 
 
 

 
Brăila, 11.01.2017 
Nr. 14 

               ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind 

 

încetarea activităţii Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila prin Ordinul Prefectului 
nr. 13/10.01.2017, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomenele meteorologice periculoase, specifice perioadei de iarnă 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
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În baza prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 

În temeiul Dispoziţiei Comune a Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă şi a Subsecretarului de Stat pentru ordine şi siguranţă publică nr. I/1452 din 
05.01.2017 privind aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenele meteorologice 
periculoase ce se pot produce în perioada următoare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 69 din Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1144/1.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

Ca urmare a încetării valabilităţii atenționării/avertizării meteorologice - cod galben și cod 
portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie în data de 10.01.2017, pentru 
intervalul de valabilitate 10.01.2017, ora 2100 - 11.01.2017, ora 2100, fenomenele vizate fiind 
ninsori moderate cantitativ și local viscolite, viscol puternic, polei și ger persistent, actualizată în 
data de 11.01.2017 pentru intervalul 11.01.2017, ora 0800 - 12.01.2017, ora 1000

În conformitate cu atenţionarea meteorologică emisă de Administrația Națională de 
Meteorologie în data de 11.01.2017, mesajul 1: în perioada 

, fenomenele 
vizate fiind ninsori moderate cantitativ și local viscolite, viscol puternic, vreme deosebit de rece și 
ger noaptea; 

11.01.2017, orele 13 - 23, se 
prognozează intensificări ale vântului și ninsori local viscolite
        În baza referatului de aprobare nr. 343/11.01.2017; 

; 

    În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 
27, alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
Art. 1. Începând cu data de 11.01.2017, ora 23.00

Art. 2. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, prezentul Ordin va fi 
comunicat instituţiilor implicate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, 

, încetează activitatea Centrului 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila 
prin Ordinul Prefectului nr. 13/11.01.2017, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate 
de fenomenele meteorologice periculoase, specifice perioadei de iarnă, atribuţiile acestuia fiind 
preluate de grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" al judeţului 
Brăila, care va asigura centralizarea datelor şi coordonarea misiunilor până la înlăturarea 
efectelor generate de fenomenele meteo periculoase. 

www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
         

 PREŞEDINTELE  
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

     PREFECT, 
    Mădălina COCHINO  
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Avizat pentru legalitate: 
 

Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 11.01.2017 
Nr. 16 

  ROMÂNIA 

       
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

 
În conformitate cu art. 6, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2002 

privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul 
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările si completările ulterioare; 

În baza Ordinului Ministerului Educaţiei si Cercetării stiintifice nr. 4577 din 
20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016 – 2017; 

Ţinând cont de referatul nr. 590/19.01.2017; 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si instituția prefectului, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art.1. Se actualizează componenţa nominală a Comisiei Judeţene, constituită 
pentru monitorizarea acţiunii având ca obiect acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, 
astfel:   
 
 

1. Mădălina Cochino Prefect  
2. Iulian Francisk Chiriac Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila  
3. Cătălin Canciu Inspector Școlar General – Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila 
4. Gabriel Ciochină Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică Brăila 
5. Mihaela Ciorășteanu Șef administrație -  Administrația Județeană a Finanţelor Publice 

Brăila 
6. Dumitru Marta Comisar şef adjunct  – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Brăila 
7. Gicu Drăgan Director executiv – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila 
 

privind: actualizarea componentei comisiei judeţene de monitorizare a acţiunii având ca 
obiect acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul 
Brăila 
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Art.2. Activitatea comisiei va fi coordonată de către Prefectul Judetului Brăila. 
Art.3.(1)   Lunar, până la data de 7 a fiecărei luni pentru luna precedentă, instituții le 

implicate în controlul conditiilor de asigurare a produselor lactate si de panificatie vor transmite 
raportări cu privire la rezultatele controalelor.  

         (2) Raportările vor fi centralizate în cadrul Serviciului ”Monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităti publice, situatii de urgentă, ordine publică” - 
compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice şi Activităţi pentru Situaţii de 
Urgenţă.  

Art.4. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 429 din 29.12.2016 îsi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgentă, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesati si îl va 
aduce la cunostintă publică prin afișare pe site-ul institutiei, www.prefecturabraila.ro. 

 
PREFECT, 

 
Mădălina COCHINO 

 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
 
Brăila, 19.01.2017 
Nr. 25 

     ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Frecătei, judeţul 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; 
Având în vedere adresa nr. 955/25.01.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 728/25.01.2017, 
privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin  
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de  
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boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, în vederea evaluării bovinelor 
care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 796/26.01.2017; 
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 convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 27.01.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei 
Frecăței.  

Art.  2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină. 

Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  

 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, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul 

Oficial al judeţului Brăila. 
 
 

 
PREFECT, 

      Mădălina COCHINO 

 
                
Brăila, 26.01.2017 
Nr. 29 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
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