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comunei Bordei Verde,avand categoria de 
folosinta curti –constructii…………………210 
HOTARÂREA NR.70 din 26 noiembrie 2018  
privind: atribuirea în folosinţă gratuită,pe 
termen limitat a unui teren in suprafata de 
1000 mp situat în localitatea Bordei Verde,T 
47,P 39,lot 39, numitului MOISOIU 
DUMITRU, în scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personala,in baza Legii 
nr.15/2003………………………................211 
 

 
VIII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BERTESTII DE JOS 

 
HOTARÂREA NR.53 din 26 noiembrie 2018  
privind :  aprobarea cheltuielilor pentru 
organizarea și desfășurarea unor activități cu 
ocazia Sărbătorilor de iarnă  2018 la nivelul 
comunei Berteștii de Jos, județul 
Brăila…………………………………………213 

HOTARÂREA NR.54 din 26 noiembrie 2018  
privind: acordarea unui mandat special 
Primarului in calitate de reprezentant legal al 
Comunei BERTESTII DE JOS in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”Braila..213 

 
 

IX. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CHISCANI 
 

HOTARÂREA NR.96 din 25 octombrie 2018   
privind : rectificarea bugetului local de venituri 
și cheltuieli a comunei Chiscani, pe anul 
2018………………………………………….216 
HOTARÂREA NR.97 din 25 octombrie 2018   
 privind : aprobarea contului de execuție al 
bugetului local pe trimestrul III al anului 
2018………………………………………….216 
HOTARÂREA NR.98 din 25 octombrie 2018 
privind: modificarea și completarea  
inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Chiscani, însușit 
prin H.C.L Chiscani nr.100/2017…………217 
HOTARÂREA NR.99 din 25 octombrie 2018 
privind: darea în folosință gratuită pe durata 
existenței capacităților energetice a unui 
teren în suprafață de 48 mp, situat în comuna 
Chiscani, sat Vărsătura, strada Egretei, Nr.2, 

Județul Brăila către Societatea de Distribuție 
a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., în 
vederea realizării lucrării ”Racordare la 
rețeaua electrică a locului de consum 
locuință”, beneficiar Bogdan Nicu………..218 
HOTARÂREA NR.100 din 25 octombrie 2018 
privind: revocarea H.C.L. nr. 3 / 19.01.2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la 
bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , 
conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului 
”Modernizare și Extindere Camin Cultural 
Lacu Sărat, Comuna Chiscani, județul 
Brăila”………………………………………..220 
HOTARÂREA NR.101 din 25 octombrie 2018 
privind:  revocarea  H.C.L.  nr.  4/ 19.01.2018  
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 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la 
bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , 
conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului 
”Reabilitarea și Modernizarea Clădirii Social – 
Administrative a Consiliului Local din sat 
Lacu Sărat , comuna Chiscani, județul 
Brăila”………………………………………..221 
 

HOTARÂREA NR.102 din 25 octombrie 2018 
privind: revocarea H.C.L. nr. 5/ 19.01.2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la 
bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , 
conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului 
”Extindere si Modernizare Bază Sportivă 
Localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
Judetul Braila”………………………………222 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.210 
din 29 noiembrie 2018 

                                     
 
privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al Muzeului Brailei “Carol I” 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
  

Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 22529/21.11.2018; 

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

Avand in vedere art.12 alin. 2 din Regulamentul de organizare si functionare – Muzeul 
Brailei “Carol I”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 192/30 octombrie 
2018, precum si adresa nr.1917/21.11.2018 a Muzeului Brailei “Carol I”, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila la nr.22488/21.11.2018; 

Potrivit dispozitiilor art. 27 alin. 1 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 
311/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

Conform prevederilor art. 91 alin. 1 lit.  “d” coroborate cu cele ale alin. 5 lit. “a” pct. 4 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie 
al Muzeului Brailei „Carol I”, dupa cum urmeaza: 

1.Vaduva Dumitru - membru titular 
2.Bordea Daniela - membru titular 
3.Botea Viorel - membru titular 
4.Mircea Florin - membru titular 
5.Dobrota Marius Valentin - membru supleant 
6.Varga Vasile Constantin - membru supleant 

Art.2 Pe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr. 5/31.01.2017 referitoare la desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean 
Braila, precum si a membrilor supleanti in cadrul Consiliului de administratie al Muzeului 
Brailei “Carol I”. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor desemnate la art. 1 si 
Muzeului Brailei “Carol I”, in vederea ducerii la indeplinire. 
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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. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
       

BULETIN DE VOT 
 
pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului 
Brailei “Carol I” 
 

Numele si prenumele Optiunea 

- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  
- MEMBRU TITULAR  

  
-MEMBRU SUPLEANT  
-MEMBRU SUPLEANT  
-MEMBRU SUPLEANT  
-MEMBRU SUPLEANT  
-MEMBRU SUPLEANT  
-MEMBRU SUPLEANT  

 
NOTA:  Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe care doreste sa il 
voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste  sa il voteze. 
      La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a 
consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate . Abtinerile se centralizeaza la voturi  “contra”. 
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                         
 

Proces verbal 
 

privind rezultatul votarii pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al Muzeului Brailei “Carol I” 
 
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele: 
   A.Buletine de vot introduse in urna_________ 
   B.Buletine de vot nule___________________ 
   C.Buletine de vot valabil exprimat__________ 
 
Repartizarea voturilor 
 
Nr. 
crt 

Numele si prenumele Voturi “pentru” Voturi “contra” 

1    
2    
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3    
4    
5    
6    
7    
8    
 

       Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnati, in calitatea de reprezentanti, respectiv 

membri supleanti ai Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I” dl/dna 

consilieri judeteani: 

1.  _________________________- membru titular 
2. _________________________- membru titular 
3. _________________________- membru titular 
4. _________________________- membru titular 
5. __________________________- membru supleant. 
6. __________________________- membru supleant. 

 
Comisia de numarare a voturilor: 
Nume si prenume                                                                                          Semnatura 
1.__________________                                                                                _________ 
2.__________________                                                                                _________ 
3.__________________                                                                                _________ 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.211 
din 29 noiembrie 2018 

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

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare nr. 22273/19.11.2018 si Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.42216/09.11.2018; 

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

publice, integrare si relatii internationale si Comisiei de Buget Finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 

Hotararea Guvernului Romaniei nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

Ordonanta de Urgenta nr.69/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Notificarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati nr.9602/04.10.2018 
privind admiterea finantarii proiectului ,,Niciodata singuri’’;   

Hotararea Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila nr.8/12.10.2018, privind avizarea propunerii de aprobare organigramei si 
statului de functii; 
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Avizul consultativ al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.3041/26.10.2018 privind 
avizarea structurii organizatorice si numarului de personal aferent DGASPC Braila; 

In temeiul prevederilor art.91 alin 1 litera “a” , 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, 

                                                   HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila, prevazuta in anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Se aproba statul 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.88/30.05.2018, privind aprobarea organigramei si  statului de 
functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 
Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Biroul resurse umane 
salarizare din cadrul Consiliului Judetean Braila si Serviciul Managementul Resurselor 
Umane, Salarizare din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila. 
Art.5 Prin grija Compatimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila.  

 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
 
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.212 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea  Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Braila, 2018-2022 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Raportul de specialitate nr.21744/09.11.2018 al structurii  Arhitect Sef;  
Referatul de avizare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului  nr. 1/4008/VT/ 

02.11.2018; 
Vazand raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,  

realizarea lucrarilor publice,protectia mediului inconjurator,agricultura, turism, transport; 
In baza prevederilor art.21, alin.(2), lit. a) din Legea nr.104/2011 privind calitatea  

aerului inconjurator; 
Conform prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.257/2015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen 
scurt si aplanurilor de mentinere a calitatii aerului; 
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In temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b) si ale alin.(3), lit. f) ,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: 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Braila, 2018-2022, 
prevazut in anexa care face parte integrata din prezenta hotarare.  
Art.2 Planul mentionat la Art.1 din prezenta hotarare, cuprinde masuri propuse de Consiliul 
Judetean Braila pentru pastrarea nivelului poluantilor sub valorile-limita, respectiv sub 
valorile-tinta stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. 
Art.3 Prezenta hotarare poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.544/2004 a 
contenciosului administrativ, la Tribunalul Braila. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului  
Cancelarie – Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios si va fi afisata pe 
site-ul Consiliului Judetean Braila.  

 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.213 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021 -2027” si 
a cheltuielilor  legate de proiect  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
raportul comun al  Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr. 22541/21.11.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale si Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului ; 

In conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 
administratiei publice 2014 - 2020 si constituirea Comitetului national pentru coordonarea 
implementării Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 2014 - 2020; 
-Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Capacitate Administrativă (POCA), 
Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 
nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;  
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. “b”  si alin. 3 lit.”a”din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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 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, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă proiectul „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, cod 
SIPOCA 520/cod SMIS 125782, în vederea implementării în cadrul Programului Operational 
Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate. 
Art.2 Se aproba valoarea totala a proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 
2021-2027”, in suma de 1.331.830,91 lei (inclusiv TVA). 
Art.3 (1) Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul 
Braila, reprezentand contributia de 2,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
26.636,62 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului 
Braila 2021-2027”. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare, in limita sumei 
necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect, vor fi alocate din bugetul 
Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila.  
Art.4 (1) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(2)Sumele reprezentand cheltuieli de asigurare a sustenabilitatii ex-post a proiectului 
„Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”pe intreaga perioada de durabilitate 
a acestuia se vor suporta de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila. 
Art.5 Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judetean Braila, sa semneze contractul de finantare, precum si toate documentele 
necesare implementarii proiectului. 
Art.6 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 in unanimitate. 
 
           PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.214 
din 29 noiembrie 2018 

                  
privind: stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei administratie publica, contencios nr. 191269/08.10.2018, precum si adresa 
Directiei pentru Agricultura Judeteana Braila nr. 2896/20.09.2018  inregistrata la Consiliul 
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Judetean Braila la nr.18088/20.09.2018 care cuprinde  propunerea pretului mediu al masei 
verzi obtinute de pe pajisti pentru anul 2019, de 10 lei/tona ; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 
 In conformitate cu prevederile art.84,alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 407/2013 al ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune si 
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, 
respectiv al municipiilor; 
 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, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se stabileste pretul mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2019, in suma de 10 
lei/tona. 
Art.2 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata consiliilor locale din judetul Braila si 
persoanelor interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
 
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.215 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor Comisiei Sociale pentru 
analiza cererilor de locuinta si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor precum si 
Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 
21862/12.11.2018; 
           Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 
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a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            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, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba structura pe specialitati a membrilor Comisiei Sociale pentru analiza cererilor 
privind repartizarea locuintelor destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul 
sanatatii, dupa cum urmeaza: 
-Presedinte comisie- vicepresedintele Consiliului Judetean Braila  
-Membrii:   
- reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila- economist 
- reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila- jurist 
- reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Braila 
- reprezentant al Spitalului Judetean de Urgenta Braila – medic 
- Secretar comisie – functionar public din Compartimentul administrare cultura, sanatate, 
sport, turism  al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
Art.2 Se aproba structura pe specialitati a membrilor Comisiei de Solutionare a Contestatiilor 
cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea 
cererilor privind repartizarea locuintelor destinate inchirierii pentru tineri specialisti din 
domeniul sanatatii, dupa cum urmeaza: 
-Presedinte comisie - vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila 
-Membrii:   
 - reprezentant al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila-  economist 
 - reprezentant al aparatului de specialitate al C J Braila - jurist 
 - reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Braila 
 - reprezentant al Spitalului Judetean de Urgenta Braila – medici 
 -Secretar comisie–functionar public al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
Art.3 Comisia Sociala pentru analiza cererilor si Comisia de Solutionare a Contestatiilor, in 
componenta nominala, vor fi constituite prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean 
Braila. 
Art.4 Se aproba Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru 
Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei 
nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
Art.6 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata:  
- Institutiei Prefectului Judetul Braila 
- Directiei Administratie Publica si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean               
Braila 
- Directiei de Sanatate Publica Judeteana Braila 
- Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
 
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.216 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind:  aprobarea  propunerilor  de  criterii  pentru  stabilirea  ordinii  de  prioritate  in  
solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu 
nr.21905/12.11.2018; 
           Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 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, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aproba propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii. 
Art.2 Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate care se vor aplica pentru repartizarea 
locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Braila, strada Sos 
Buzaului nr.15 A, cu 31 unitati locative, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din 
domeniul sanatatii, sunt cuprinse in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Forma finala a criteriilor se va adopta dupa primirea avizului favorabil al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetul Braila si 
Directiei Administratie Publica si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.217 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr.176/2015, incheiat intre 
Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR FARM SRL, prin 
diminuarea suprafatei concesionate, de la 506,17 ha(lot 1), la 498,52 ha, prin act 
aditional 
   

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018;                                                 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.22333/19.11.2018, 
Protocolul nr.19280/31.10.2017 si Procesul verbal nr.19282/31.10.2017 de predare-preluare 
a suprafetei de teren de 7,65 ha, situata in comuna Vadeni, din domeniul public al judetului 
Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Sanatatii, in vederea realizarii obiectivului de investitii ”Spital 
Regional de Urgenta Braila-Galati”; 

Vazand adresa nr. 5365/15.11.2018, inregistrata  la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
22133/15.11.2018 a S.C. TU AGRAR FARM SRL, prin care, in calitate de concesionar a 
solicitat modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 176/2015, in sensul 
diminuarii  suprafetei concesionate, de la 506,17 ha la 498,52 ha(cu 7,65 ha), conform 
extrasului de carte funciara nr. 40405/05.06.2018;  

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei 
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
            In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 20/2015 privind 
aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 506,17 ha, aflat in domeniul public al 
judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, 
judetul Braila si ale art. 15, alin(2) din contractul de concesiune nr. 176/2015, incheiat intre 
Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR FARM SRL; 

In baza prevederilor art.91 alin.(4), lit.”a” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba modificarea Contractului de concesiune nr. 176/2015, incheiat intre Unitatea 
Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR FARM SRL, prin diminuarea 
suprafatei concesionate, de la 506,17 ha(lot 1), la 498,52 ha, prin act aditional. 
Art.2 Datele de identificare ale terenului in suprafata de 498,52 ha, sunt prezentate in anexa 
nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Actul aditional va curpinde toate modificarile corespunzatoare contractului de 
concesiune nr. 176/2015, determinate de diminuarea suprafatei concesionate, de la 506,17 
ha(lot 1), la 498,52 ha.  
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administratie Publica, Contencios si Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara . 
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Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului 
Braila, Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean 
Braila si  SC TU AGRAR FARM SRL. 
 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
       

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.218 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind:  aprobarea executiei  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul III 
al anului 2018 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 29 noiembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila 
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea 
executiei  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul III al anului 2018, inregistrat la 
nr. 21824/12.11.2018.                                                                                                             
 Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al judetului; 

In baza art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice  locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1  Se aproba executia  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul III al anului 
2018, conform  anexelor nr. 1- 4,  parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.2 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie 
Publica,Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean 
Iordache Stefan Catalin. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni:  Cortez Vasile, Da Ros 
Mario-Spiridon,  Danaila Zaharia Alexandru, Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile 
Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu Marian, Chiru Laurentiu Marian, Pascale Alfredo Vasile  si 
Nechita Ovidiu. 
  

             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.219 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind:  rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii 
publice, pe anul 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub 
nr.22487/21.11.2018     

Avand in vedere adresa A.J.F.P Braila nr.57101/05.11.2018, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.21395/06.11.2018;  

Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al judetului; 

Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale; 

In temeiul prevederilor  art. 91, alin. 3, lit. a, art.97  si art.115, alin 1, lit.c din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1, 1a, 1b parti integrante din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean 
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 54.02 “Alte servicii publice 
generale”, 61.02 “Ordine si siguranta nationala”, 65.02 “Invatamant”, 66.02 “Sanatate”, 67.02 
“Cultura, recreere si religie”, conform anexei nr. 2. 
Art.3 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ 
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr. 3, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Speciale Tichilesti, conform anexei 
nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila, conform 
anexei nr.5, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, conform 
anexei nr.6, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.7 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, conform anexelor nr.7-8, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.8 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si 
subventii, conform anexelor nr.9, 9a, 9b parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.9 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, 
conform anexei nr.10, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.10 Se aproba rectificarea bugetului si a Listei de investitii publice pe anul 2018 ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr. 11-13, parti integrante din 
prezenta hotarare. 
Art.11 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei 
nr. 14, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.12 Se aproba rectificarea bugetului a Muzeului Brailei “CAROL I”, conform anexei nr.15, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.13 Se aproba rectificarea bugetului a Filarmonicii “Lyra George-Cavadia” Braila, conform 
anexei nr.16, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.14 Se aproba rectificarea bugetului a Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian 
Lungu” Braila, conform anexei nr.17, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.15 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.18, parte integranta din prezenta  
hotarare. 
Art.16 Se aproba lista cotizatiilor si contributiilor finantate din bugetul propriu al judetului 
Braila pe anul 2018, conform anexei nr.19, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.17 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2017, la  91.267,49 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii 
de dezvoltare, pentru anul 2018. 
Art.18 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.19 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.220 
din 29 noiembrie 2018 

                                                     
privind: aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru 
Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 
2018 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie2018; 
Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  

raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei  Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara  inregistrat sub nr.22184/15.11.2018, precum si  adresa Asociatiei Grupul 
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila nr. 
1214/06.11.2018 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 21575/07.11.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art. 14, ale art. 91 alin. 1 lit. “b”  din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art. 10 lit. “b” din Statutul Asociatiei; 
 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, 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobaachitarea cotizatiei, in cuantum de 10.000,00 lei, datorata de Consiliul 
Judetean Braila, in calitate de membru alAsociatieiGrupul Local pentruPromovareaDezvoltarii 
Integrate a ZoneiPescaresti a Judetului Braila, pentru anul 2018.  
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.  
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotararea a fostadoptata in unanimitate. 
 
           PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.221 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
judetul Braila, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in 
domeniul performantelor scolare (olimpiadele scolare/competitiile internationale si 
nationale, media 10 la examenul de bacalaureat si evaluare nationala) in anul scolar 
2017 - 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 22543/21.11.2018, 
precum si adresele Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr.14990/20.11.2018, nr. 
14952/16.11.2018,  nr.20421/20.11.2018 si 13288/16.11.2018, inregistrate la institutia 
noastra sub nr.22421/20.11.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare a Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si a Comisiei pentrua ctivitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 
 In conformitate cu prevederile art. 101, alin. (1) coroborat cu art. 107, alin. (2) si alin. 
(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) si lit. f), art. 91,  alin. (3), lit. a), art. 97 si 
art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba alocarea sumei de 169.800 lei din bugetul propriu al Judetului Braila pe anul 
2018, pentru acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in scopul 
premierii elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor 
scolare (olimpiadele scolare/competitii internationale si nationale, media 10 la examenul de 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

22 
 

bacalaureat si evaluare nationala) in anul scolar 2017 - 2018, repartizata pe unitati scolare, 
conform anexei nr. 1  la prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba suma de 25.500 lei din bugetul propriu al Judetului Braila pe anul 2018, 
pentru acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in scopul premierii 
elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare (media 
10 la examenul de bacalaureat si evaluare nationala) in anul scolar 2017 - 2018, repartizata 
pe unitati scolare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba metodologia de premiere a elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite in domeniul performantelor scolare (olimpiade scolare/competitii internationale si 
nationale) in anul scolar 2017 - 2018, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.    
Art.4 Se aproba metodologia de premiere a elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite in domeniul performantelor scolare (media 10 la examenul de bacalaureat si 
evaluare nationala) in anul scolar 2017 - 2018, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 
Art.5 Se aproba modelul contractului de grant ce se va incheia intre Consiliul Judetean Braila 
si unitatile scolare beneficiare pentru premirea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite in domeniul performantelor la olimpiadele scolare/competitii international si 
nationale, in anul scolar 2017-2018, conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare.  
Art.6 Se aproba modelul contractului de grant ce se va incheia intre Consiliul Judetean Braila 
si unitatile scolare beneficiare pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite, media 10  la examenul de bacalaureat si evaluare nationala in anul scolar 2017-
2018, conform anexei nr.6 la prezenta hotarare. 
Art.7 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directia Administratie Publica, 
Contencios si unitatile scolare beneficiare, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
Art.8  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  
 

Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi ”Pentru”. Domnul consilier judetean Botea Viorel nu 
participa la vot. 
 
           PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.222 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind:  aprobarea programului “Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de 
Crăciun și de Anul Nou” și a fondurilor necesare desfășurării acestuia 
 

Consiliul Județean Brăila,întrunit în ședința ordinară la data de 29 noiembrie 2018; 
           Având în vedere Expunerea de motive a președintelui  Consiliului Județean Brăila 
precum și raportul comun al Direcției  Administrație Publică, Contencios și al Direcției de 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară înregistrat sub nr.21911/12.11.2018; 
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Văzând raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului 
public privat al judetului; 

În conformitate cu prevederile art.23. alin.1 din Legea privind finanțele publice locale 
nr.273/2006  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f),  art.97 și art.115 alin.1 lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă programul “Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de Crăciun și 
de Anul Nou”  care se va desfășura conform  anexei care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre. 
Art.2 Se aproba alocarea din bugetul propriu al judetului Brăila pe anul 2018, capitolul 
51.01.03 “Autorități executive“, articol bugetar 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii“, a 
sumei de  14.000  lei pentru cheltuieli privind acordarea de pachete cu cadouri pentru 
colindători cu prilejul sărbătorilor de iarnă, valoarea fiecărui pachet fiind de 40 lei/colindător. 
Art.3 Se aproba alocarea din bugetul propriu al judetului Brăila pe anul 2018, capitolul 
51.01.03 “Autorități executive“, articol bugetar 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii“, a 
sumei de  20.243  lei pentru achiziționarea de către Consiliul Județean Brăila de: calendare, 
agende și felicitări. 
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: Direcția de 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară și Serviciul Achiziții Publice din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Județean Brăila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcției Administrație 
Publica, Contencios prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință  celor în drept.  
 

Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri 
judeteni Sirbu Marian si Nechita Ovidiu. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.223 
din 29 noiembrie 2018 

                                                         
privind:  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 31/28.02.2018 privind 
aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive  a 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2018 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;  
Luand in discutie , raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 

22478/21.11.2018 si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
inregistrat sub nr. 22540/21.11.2018;  
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

Avand in vedere adresa Handbal Club Dunarea Braila nr. 1154/20.11.2018, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 22471/21.11.2018 ; 

In temeiul prevederilor art. 71 alin. 2 lit. “d” din Legea educatiei fizice si sportului 
nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Vazand prevederile art. 11 lit. “c” , din Statutul Asociatiei sportive Handbal Club 
,,Dunarea” Braila; 

Conform  art. 91 alin. 5 lit. “a” pct.6  din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97 si art. 115, alin.1 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Articolul 1, din Hotararea Consiliului Judetean Braila 31/28.02.2018 privind aprobarea 
contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive  a Handbal Club 
“Dunarea” Braila pe anul 2018, se modifica si va avea urmatorul cuprins:  ,,Art.1 - Se aproba 
contributia Consiliului Judetean Braila din bugetul  judetului Braila,  capitolul  67.02, cu suma 
de 2.400.000 lei, pe anul bugetar 2018, pentru sustinerea financiara a activitatilor sportive 
desfasurate de Handbal Club,,Dunarea” Braila. 
 Art.II Restul prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 31/28.02.2018 privind 
aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive  a Handbal 
Club “Dunarea” Braila pe anul 2018, raman  neschimbate. 
Art.III Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Directiei Administratie 
Publica,Contencios, prezenta  hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnii consilieri judeteni: 

Petre Florin, Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Danaila Zaharia Alexandru, Lungu Danut, Vacu 
Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu Marian, Chiru Laurentiu Marian, 
Pascale Alfredo Vasile  si Nechita Ovidiu. Domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin a votat 
“Impotriva”. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.224 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar 
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate  
 
  Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 
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      Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr.22340/19.11.2018 si 
Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice – Serviciul Lucrari Publice nr. 22238/16.11.2018; 

            Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare 
si relatii internationale; 

        In conformitate cu prevederile art. 5, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art.91, alin.(1), coroborate cu  art.97,  alin.(1) si art.115, alin.(1), 
lit.,,c” din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se modifica Anexa nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 266/27 octombrie 
2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al 
aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform anexei parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, raman 
neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata in unanimitate. 
   
             PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                                       SECRETAR AL JUDETULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.225 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru   
obiectivul de investitie:“Reabilitare DC 59, DJ 212A  - Blasova, km 0+000 – km 11+000” 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.22846/27.11.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  
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Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si  
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de  
investitii finantate de fonduri publice; 

Pe baza prevederilor art.10, alin (5) coroborate cu dispozitiile art. 8 alin. (3) din 
Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru 
aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 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 prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie) pentru obiectivul de investitii : “Reabilitare DC 59, DJ 212A  - 
Blasova, km 0+000 – km 11+000”, conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de Avizare 
Lucrari de Interventie), pentru obiectivul de investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212A  - 
Blasova, km 0+000 – km 11+000”, potrivit Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei 
hotarari. 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.4 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 in unanimitate. 
 
               PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.226 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 
bugetul de stat pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare DC 59, DJ 212A  - Blasova, 
km 0+000 – km 11+000” 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.22840/27.11.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  
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Pe baza prevederilor art.10, alin (5) coroborate cu dispozitiile art. 8 alin. (3) din 
Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru 
aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In conformitate cu dispozitiile art.91, alin. 3, lit. “f” 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 prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba finantarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat pentru obiectivul de investitie :  “Reabilitare DC 59, DJ 212A  - Blasova, km 0+000 – km 
11+000”,   in valoare de 7.111.387,45 lei cu TVA, din care C+M – 6.310.550,84 lei cu TVA., 
conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
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 in unanimitate. 
   
             PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI,      
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila 

  În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62 din 10.05.2011, republicată, 
modificată și completată,  

 Luând în considerare Ordinul nr. 5267 din 08.10.2018 al Ministrului Ministerului 
Educației Naționale, prin care domnul Canciu Cătălin a fost repus în funcția de inspector 
școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, 

În baza referatului nr. 14244/12.10.2018,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se actualizează componenţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila, cu 
următorii membri titulari: 
 
1.  GEORGE-ADRIAN PALADI Prefect Preşedint

e 

2.  CHIRIAC FRANCISK IULIAN Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Preşedint
e 

3.  RADA STEREA Subprefect Membru 

4.  VIOREL MARIAN DRAGOMIR Primarul Municipiului Brăila Membru 

 
Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale: 
5. ADRIAN BERNHARD 

RITZINGER 
Director executiv, Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila 

Membru 

6. SORIN ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de 
Pensii Brăila 

Membru 

7. MONICA BRATU Director executiv, Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 

Membru 

8. TRAIAN CISMAŞ  Director executiv, Direcţia pentru 
Agricultură  a județului Brăila 

Membru 

9. GABRIEL CIOCHINĂ  Director executiv, Direcţia de Sănătate 
Publică a judeţului Brăila 

Membru 

10 CĂTĂLIN CANCIU Inspector şcolar general, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Brăila 

Membru 

11. CAMELIA NEDELCU Preşedinte – Director general cu 
delegație, Casa Judeţeană de Asigurări 

Membru 
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de Sănătate Brăila 
12. LIVIU ARHIRE Inspector – şef, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă al judeţului Brăila 
Membru 

13. MIHAELA CIORĂȘTEANU Șef Administrație, Administrația 
Județeană a Finanţelor Publice Brăila 

Membru 

14. CONSTANTIN – ADRIAN 
GLUGĂ 

Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de 
Poliţie Județean Brăila 

Membru 

15. DOINA STĂNCIC  Comisar – şef adjunct cu delegație, 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila 

Membru 

16. EMILIA IOANA VOICU Director executiv, Organismul Intermediar 
Regional Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane – 
Regiunea    Sud-Est 

Membru 

17. TIMOFEI IULIAN Locotenent colonel, Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Brăila 

Membru  

 
Reprezentanţii  Confederaţiilor  Naţionale  Sindicale: 
18. MARIAN GHEORGHE Blocul Naţional Sindical (B.N.S.) Membru 

19. DUMITRU ŞIŞU Confederaţia Sindicatelor Democratice 
din România  (C.S.D.R.) 

Membru 

20. OCTAVIAN GEORGESCU  
 

Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel 
ALFA” (C.N.S.”Cartel ALFA”) 

Membru 

21. VALERIU PARTENE 
 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
Libere din România “Frăţia” (C.N.S.L.R.- 
FRĂŢIA) 

Membru 

22. MIHAI CLIVEȚ  Confederația Sindicală Națională 
Meridian  

Membru 

 
Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale: 
 
23. 

VASILICĂ PRICEPUTU 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România 
(C.N.I.P.M.M.R) 

Membru 

24. GHEORGHE STROE Uniunea Generală a Industriaşilor 
Români (U.G.I.R.) 

Membru 

25. MIOARA HERDA Confederația Patronală ”Concordia” Membru 

26. SILVIO FRĂȚILĂ Patronatul Național Român Membru 

27. STANCA TEODOR Confederația Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcții și Servicii din 
România (CONPIROM)    

Membru 

        (2) În situaţia în care membrii titulari reprezentanţi ai confederaţiilor naţionale 
sindicale şi patronale nominalizaţi la alin. (1) nu pot participa la şedinţele Comisiei de Dialog 
Social a judeţului Brăila, activitatea acestora va fi preluată de următorii supleanţi: 
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Reprezentanţii  Confederaţiilor  Naţionale  Sindicale: 
 

1. VASILE SECIU Blocul Naţional Sindical (B.N.S.) Supleant 
2. TĂNȚICA GEORGIANA IOAN Confederaţia Sindicatelor Democratice 

din România (C.S.D.R.) 
Supleant 

3. GABRIELA ENCUŢU Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel 
ALFA” (C.N.S.”Cartel ALFA”) 

Supleant 

4. RADU POPESCU Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
Libere din România “Frăţia” (C.N.S.L.R. 
FRĂŢIA) 

Supleant 

5. VASILE DUMITRASC Confederația Sindicală Națională 
Meridian 

Supleant 

 
Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale: 
1. ADRIANA MAXIM 

 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România 
(C.N.I.P.M.M.R.) 

Supleant 

2. IULIAN ZAMFIR  Uniunea Generală a Industriaşilor 
Români (U.G.I.R.)  

Supleant 

3. NICOLAE UNGUREANU Confederația Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcții și Servicii din 
România (CONPIROM)    

Supleant 

 
Art.2 (1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celelalte instituţii publice 
organizate la nivelul judeţului Brăila, care au persoane desemnate ca membri în cadrul 
Comisiei de Dialog Social a judeţului, au obligaţia de a asigura continuitatea 
reprezentativităţii acestora în cadrul comisiei. 
           (2) În absenţa membrilor de drept, din motive obiective, conducătorul instituţiei va 
desemna în scris un reprezentant. 
Art.3 Secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila este asigurat de 
doamna Molnar Gabriela, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila. 
Art.4 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 229 din 19.06.2018 își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.5 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl 
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 

 
Prefect, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 22.10.2018  
Nr. 521 
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cirjan Emil din localitatea 
Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

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

Ținând cont de adresa nr. 19000/24.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 14377/24.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cirjan Emil 
din localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14378/24.10.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

Prefect, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 24.10.2018 
Nr. 528 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                Anexă la Ordinul Prefectului nr. 528 din 24.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ 

AFRICANĂ 
DIN G.P. CIRJAN EMIL DIN LOCALITATEA BĂRĂGANUL, COMUNA BĂRĂGANUL, JUDEȚUL 

BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe 
categorii de vârstă și producție 

cu precizarea numărului de 
porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Cirjan 

Emil, RO0428330758, 
cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația 
necontrolată a animalelor și a 

persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar 

Oficial 
- U.A.T. 
- I.P.J. 

imediat 

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

oficial 
 

- primar 
- personal din 
cadrul I.P.J. 

5 

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

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

oficial 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

33 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

inventariere - proprietar - proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor din incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarului de pestă porcină 

africană conform Anexa 1 - 
localitatea Bărăganul 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 
infectată 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din speciile receptive în 
târguri de animale, expoziții, circ 

etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT, până la limita 
cotelor optime a efectivelor de 

mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- S.G.A. 
- Primării 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană conform Anexa 
1 (localitățile: Tătaru, Roșiori, 

Victoria - jud. Brăila și localitățile 
Iazu, Scânteia, Bucsa și Valea 

Ciorii - jud. Ialomița) 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată: FV37 Bărăganul, 
FV45 Tătaru, FV35 Viișoara, 
FV43 Dudești, FV 44 Florica 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 
Interzicerea circulației și 

transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

- S.P.F. 
- I.S.U. 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 

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

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Marin Constantin din 
localitatea Dudești, comuna Dudești, județul Brăila 
  

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

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

Ținând cont de adresa nr. 19001/24.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 14379/24.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Marin 
Constantin din localitatea Dudești, comuna Dudești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14380/24.10.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

George-Adrian PALADI 
     
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

Brăila, 24.10.2018 
Nr. 529 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI               Anexă la Ordinul Prefectului nr. 529 din 24.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ 

AFRICANĂ 
DIN G.P. MARIN CONSTANTIN DIN LOCALITATEA DUDEȘTI, COMUNA DUDEȘTI, JUDEȚUL 

BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe 
categorii de vârstă și producție 

cu precizarea numărului de 
porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Marin 
Constantin, RO0430820033, 

cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația 
necontrolată a animalelor și a 

persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar 

Oficial 
- U.A.T. 
- I.P.J. 

imediat 

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

oficial 
 

- primar 
- personal din 
cadrul I.P.J. 

5 

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

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

oficial 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

inventariere - proprietar - proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor din incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarului de pestă porcină 

africană conform Anexa 1 - 
localitatea Dudești și localitatea 

Bumbăcari 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
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S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 
infectată 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 
- gestionarii 

fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din speciile receptive în 
târguri de animale, expoziții, circ 

etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT, până la limita 
cotelor optime a efectivelor de 

mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană conform Anexa 
1 (localitățile: Zăvoaia, 

Dudescu, Scărlătești, Vultureni, 
Pribeagu, Colțea, Roșiori, 

Tătaru) 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 
Interzicerea circulației și 

transportul porcilor pe drumurile 
- D.S.V.S.A. 

- I.J.J. 
imediat și 
până la 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

publice sau private, excluzând, 
dacă este necesar, drumurile de 

deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Olsuin S.R.L. din localitatea Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila 
 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
Ținând cont de adresa nr. 13066/25.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14408/25.10.2018,referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în       S.C. Olsuin S.R.L. din localitatea Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 14409/25.10.2018; 
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
S.C. Olsuin S.R.L. din localitatea Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
  Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 25.10.2018 
 Nr. 530 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                             Anexă la Ordinul Prefectului nr. 530 din 25.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. OLSUIN S.R.L. DIN LOCALITATEA PERIȘORU, ORAȘUL IANCA, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială a 
exploatației suspecte:  S.C. Olsuin S.R.L., 
RO0433869004, din localitatea Perișoru, 

orașul Ianca, județul Brăila 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Controlul registrului și al mărcilor de 

identificare a porcilor prezenți în exploatație 
- D.S.V.S.A. - 

M.V.O. 
Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

3. 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție la data suspiciunii cu 

precizarea numărului de porci deja bolnavi, 
morți sau susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

-Administratorul 
exploatației 

- Medic 
veterinar 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatație să fie menținuți în 

adăposturile lor sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
-Administratorul 

exploatației 
- Medic 

veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Se interzice intrarea sau ieșirea porcilor din 
exploatație 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a 
produselor din carne de porc, a materialului 
seminal, ovulelor sau a embrionilor de porci, a 
furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri 
susceptibile de a transmite pesta porcină 
africană 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Circulația persoanelor înspre și dinspre 
exploatație se face numai cu autorizarea 
scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și 
dinspre exploatație se face numai cu 
autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- I.P.J. 

9. 
Se vor folosi mijloace corespunzătoare de 
dezinfecție la intrarea și ieșirea adăposturilor de 
porci și a altor clădiri anexe din exploatație 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar 
de către orice persoană care intră sau iese din 
exploatație 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate 
minuțios înainte de a ieși din exploatație 

-Administratorul 
exploatației 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale - D.S.V.S.A.  
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Se vor vizita doar adăposturile care prezintă 
interes pentru inspecția în scopul anchetei 
epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
-Medic veterinar 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Verificarea prin inspecție și anamneză luată 
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru 
animalele cu modificări ale statusului de 
sănătate, inclusiv termometria animalelor 

- D.S.V.S.A. 
-Medic veterinar 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă 
porcină africană în scopul prelevării de probe 
pentru investigații de laborator 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

-Medic veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Plasarea unui poster de avertizare cu textul 
"Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină 
africană", la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Verificarea măsurilor de biosecuritate în 
exploatație în ceea ce privește: împrejmuirea 
exploatației, respectarea regulilor de filtru de 
către întreg personalul din fermă, asigurarea de 
condiții corespunzătoare pentru adăpostirea, 
hrănirea și adăparea porcilor, existența rampei 
de încărcare-descărcare, aprovizionarea cu 
furaje prin transbordare, asigurarea unei echipe 
de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, 
respectarea principiului "totul plin totul gol", la 
nivel de compartiment, hală, adăpost 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

-Medic veterinar 
împuternicit 

-Administratorul 
exploatației 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor 
și a tuturor materialelor cu risc, din focar 
conform Reg CE nr. 1069/2009  

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în 
care prezența pestei porcine africane a fost 
infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
- 
Administratorul 
exploatației 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul 
de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.O. = medic veterinar oficial; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție 
Județean; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritor 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pirlog Catalin - Ciprian din 
localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

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

Ținând cont de adresa nr. 19123/26.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 14489/26.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pirlog Catalin 
- Ciprian din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 14490/26.10.2018; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 26.10.2018 
Nr. 531 

 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 531 din 26.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. PIRLOG CATALIN - CIPRIAN DIN LOCALITATEA MOVILA MIRESII, COMUNA MOVILA 
MIRESII, 

JUDEȚUL BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Pirlog 

Catalin - Ciprian, 
RO0436610939, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 
Evaluarea animalelor ucise în 

cadrul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

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

aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar 

Oficial 
- U.A.T. 
- I.P.J. 

imediat 

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

oficial 
 

- primar 
- personal din 
cadrul I.P.J. 

5 

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

inventariere 

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

oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 
Prelevarea unui număr suficient 

de probe de la porci, în 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarului de pestă porcină 

africană conform Anexa 1 - 
localitatea Movila Miresii 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 Amplasarea dezinfectoarelor - D.S.V.S.A. imediat - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

rutiere la limita dintre zona de 
protecție și zona de 

supraveghere 

- primăriile 
U.A.T.- lor din 

zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

- primari 
- personalul din 

cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

infectată 
 

- proprietar 
exploatație 
infectată 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 

fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din speciile receptive în 
târguri de animale, expoziții, circ 

etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT Movila Miresii, 
până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 
Dezinfecția de către 

proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 

până la 
eradicarea 
focarului 

-primari 
-DADR 

-proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

Județeană 
- proprietar 

 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană (conform 

Anexei 1): localitățile 
Comăneasca, Gemenele, 

Găvani, Urleasca, Țepeș Vodă, 
Esna, Traian, Căldărușa, Mihail 

Kogălniceanu 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată. FV30 Oprișenești, 

FV31 Urleasca, FV16 
Comăneasca 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
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pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

jurul 
focarului 

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

 

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

 
                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatația comercială S.C. 
Olsuin S.R.L. – F1  din localitatea Perișoru, oraș Ianca, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

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

Ținând cont de adresa nr. 19135/26.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 14498/26.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatația 
comercială S.C. Olsuin S.R.L. – F1  din localitatea Perișoru, oraș Ianca, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14499/26.10.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din exploatația comercială S.C. Olsuin S.R.L. – F1  din 
localitatea Perișoru, oraș Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi  publice, situaţii  de  urgenţă, ordine  publică”  al  Instituţiei  Prefectului - Judeţul Brăila, 
 
 
 
 Prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 26.10.2018 
Nr. 532 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 532 din 26.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ S.C. OLSUIN S.R.L. – F1  DIN LOCALITATEA 
PERIȘORU, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe 
categorii de vârstă și producție 

cu precizarea numărului de porci 
deja bolnavi, morți sau 

susceptibili de a fi infectați 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 

- operatorul 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

economic 

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      

- D.S.V.S.A. 
- Direcția 
pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Uciderea suinelor din S.C. 
OLSUIN S.R.L. – F1, 

RO0433869004 conform H.G. 
Reg. CE  nr. 1099/2009 

- CLCB 
- Operatorul 

economic 
- DSVSA 

imediat 

- CLCB 
- Operatorul 

economic 
- DSVSA 

5 

Se interzice circulația 
necontrolată a animalelor și a 

persoanelor în locurile 
contaminate 

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

CMVI 
- Operatorul 
economic 

-UAT 
- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

- Operatorul 
economic 

6 

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

inventariere 

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

CMVI 
- Operatorul 
economic 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- Operatorul 
economic 

 

7 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 

- Operatorul 
economic 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- - Operatorul 

economic 
- Primărie 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse 

sub supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Operatorul 
economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de contagiu se vor 

izola în vederea denaturării sau 
a dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- Operatorul 
economic 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- Operatorul 
economic 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

10 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 

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

- Primărie 
- Operatorul 
economic 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- Operatorul 
economic 

11 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau infirma 
prezența virusului pestei porcine 

africane 

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

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

12 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

13 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- Operatorul 
economic 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 

- Operatorul 
economic 

14 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

15 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a tuturor 

materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE nr. 

1069/2009 

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

- Operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- Operatorul 
economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarului de pestă porcină 

africană conform Anexa 1 – 
harta atașată: localitatea  

Perișoru și Căldărușa (parte din 
teritoriu) 

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

D.S.V.S.A. 

2 Amplasarea dezinfectoarelor - D.S.V.S.A. imediat - dr. Gicu Drăgan, 
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rutiere la limita dintre zona de 
protecție și zona de 

supraveghere 

- primăriile 
U.A.T. din 

județ 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- Operatorul 
economic 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
MVO din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- M.V.L.P. din SC - 
uri 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

-administratori S.C. 

4 
Afișarea de panouri de avertizare 
în vederea limitării circulației în 

focar 

- UAT-uri 
- DSVSA 

- Operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine și materiilor prime 
din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii, doar cu acordul 

DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 

- Operatorul 
economic 

 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- Operatorul 
economic 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

I.S.U. 
 

6 

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

a acestora 

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

cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

7 

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

de laborator 

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

ferme 
- Direcția 

Silvică 
- AJVPS 

- AVP 
- LSVSAJ 

 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

8 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar (în special stocuri de 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

 

9 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia 
Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- Operator 
economic 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 

fondurilor private 
de vânătoare 

- Operator 
economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 

târguri de animale, expoziții, circ 
etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

11 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

-  Operator 
economic 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a tuturor 

materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg. CE nr. 

1069/2009 

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

- Garda de 
mediu 

- Operatorul 
economic 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Operatorul 
economic 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de 

supraveghere pentru pesta 
D.S.V.S.A. imediat 

dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

porcină africană conform Anexa 
1 care cuprinde localitățile: 
Oprișenești, Țepeș Vodă, 

Urleasca, Căldărușa, Constantin 
Gabrielescu, Bordei Verde, 

Târlele Filiu, Berlești, Perișoru, 
Ianca, Plopu 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor 

de suine și efectuarea unui 
recensământ al acestora 

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

C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată 

declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în conformitate 
cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., 
prin cele 

45 de 
C.S.V.C., 
M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată. 

- Direcția 
Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 
 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

6 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu 
excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 

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

 

7 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 

administratori 
ferme suine 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a 
colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția 
Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a 
fost utilizat la transportul porcilor 

nu poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

I.S.U. 
 

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

 
                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind: 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 orașului Ianca, judeţul Brăila   
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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; 
 Ținând cont de adresa nr. 13606/26.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14500/26.10.2018, 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 orașului Ianca, în 
vederea evaluării suinelor din focarul de pestă porcină africană, confirmat la S.C. Olsuin 
S.R.L. - Ferma 1, RO043869004; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14501/26.10.2018; 
 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 orașului Ianca, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 
259/12.07.2018, la sediul exploatației S.C. Olsuin S.R.L. - Ferma 1 din localitatea Perișoru, 
orașul Ianca, județul Brăila, începând din data de 29.10.2018, ora 10.00, până la lichidarea 
efectivelor de animale din exploatație. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor din focarul de pestă porcină africană, confirmat 
la S.C. Olsuin S.R.L. - Ferma 1 din localitatea Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila. 
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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 26.10.2018 
Nr. 533 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 
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ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ecaterina Ion din 
localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila 
 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19181/29.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14568/29.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ecaterina Ion 
din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 14569/29.10.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

  Brăila, 29.10.2018 
  Nr. 534 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 534 din 29.10.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. ECATERINA ION DIN LOCALITATEA ȘUȚEȘTI, COMUNA ȘUȚEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. 

ECATERINA ION, 
RO0441590268, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

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

aprobării autorității competente 

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

- Medic 
veterinar 

Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

5 

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

inventariere 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- Primărie 
- A.P.M. 

- A.P.M. 
 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 
14 Ecarisarea teritoriului și - D.S.V.S.A. până la - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarelor de pestă porcină 

africană conform Anexa 1  - 
localitatea Șuțești 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 
Interzicerea ieșirii animalelor din 

specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- proprietar 
- personalul din 

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

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 
 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 

fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 

târguri de animale, expoziții, circ 
etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

72 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

jurul focarului - personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT Șuțești, până la 
limita cotelor optime a 
efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană conform Anexa 
1 care cuprinde localitățile din 

județul Brăila: Racovița, Ibrianu, 
Plășoiu, Maraloiu, Câineni –Băi, 
Mihail Kogălniceanu, Dedulești, 
Gradiștea și localitatea Băile din 

județul Buzău 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată: FV24 Ibrianu, FV22 
Dedulești, FV21 Plopu, FV38 

Șuțești, FV19 Racovița 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

S.P.F., I.S.U. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Bratosin Vasile din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 13151/01.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă și înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
sub nr. 14814/02.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea 
focarului de pestă porcină africană în G.P. Bratosin Vasile din localitatea Șuțești, comuna 
Șuțești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14815/02.11.2018; 
 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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Bratosin Vasile din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 02.11.2018 
 Nr. 539 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 539 din 02.11.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. BRATOSIN VASILE DIN LOCALITATEA ȘUȚEȘTI, COMUNA ȘUȚEȘTI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatație și 

pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau 

susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 

Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Uciderea preventivă a suinelor din 
exploatația G.P. Bratosin Vasile, 

RO0441590581 din localitatea Șuțești, 
comuna Șuțești, județul Brăila 

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

-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 

pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în 

adăposturile lor sau izolați în alte locuri 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 

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

pestei porcine africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Efectuarea anchetei epidemiologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
intrare/ieșire adăposturi și exploatații 

suspecte 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și 
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Surdila-Găiseanca, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea 
evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului 
Însurăței, respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 
Surdila-Găiseanca 
 
 Ţinând seama de prevederile 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 Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   
 În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul 
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 
 Ţinând cont de adresele cu nr. 1962460/29.10.2018 și nr. 1962480/31.10.2018 ale 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrate la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14592/29.10.2018, respectiv nr. 
14696/31.10.2018;  
 Luând în considerare:  
- adresa nr. 21184/02.11.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14855/02.11.2018; 
- adresa nr. 1962509/02.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14854/02.11.2018; 
- adresa nr. 3950/02.11.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14839/02.11.2018;  
- adresa nr. 3366/01.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14849/02.11.2018; 
- adresa nr. 19101/02.11.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14848/02.11.2018; 
- adresa nr. 7142/02.11.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Brăila sub nr. 14840/02.11.2018;   
- adresa nr. 8990/01.11.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14828/02.11.2018; 
 În baza referatului de aprobare nr. 14867/02.11.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale 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) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și Surdila-
Găiseanca, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale 
efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, respectiv la 
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nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Surdila-Găiseanca, în 
următoarea componenţă nominală: 

 
Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

1.  Dosztal George Dumitru Dragoș Alexandru Consiliul Judeţean Brăila 
2.  Hoisan Georgian Bădică Alexandru Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dunărea” al judeţului 
Brăila 

3.  Ioniță Dan Andrei Octavian Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

4.  Sava Mihai Avramia Mihai/Bardaș 
Gheorghe 

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

5.  Dănăilă 
Alexandru 

Radu Aurel Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură - Centrul 

Județean Brăila 
6.  Culescu Ioan 

Mircea 
Coman Gabriela Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 

Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 

Funciare 
7.  Vătafu Florin 

 
Boboc Adin Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Brăila 
 
     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 

comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală 
efectuată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței respectiv la 
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Surdila-Găiseanca de către 
comisiile numite de primari - se va deplasa în teren în data de 05.11.2018, în U.A.T. Însurăței 
și în U.A.T. Surdila-Găiseanca, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării 
finale efectuate la nivelul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită 
prin dispoziţie a primarului; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei 
de specialitate în vigoare. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
 
Brăila, 02.11.2018 
Nr. 540 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

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

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19404/02.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14874/02.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bratosin 
Vasile din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 14875/02.11.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

 Brăila, 02.11.2018 
 Nr. 541 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 541 din 02.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. BRATOSIN VASILE DIN LOCALITATEA ȘUȚEȘTI, COMUNA ȘUȚEȘTI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Bratosin 

Vasile, RO0441590581, 
cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

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

aprobării autorității competente 

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

- Medic 
veterinar 

Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

5 

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

inventariere 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

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

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarelor de pestă porcină 

africană conform Anexa 1  - 
localitatea Șuțești 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 
 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 

fondurilor private 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 

târguri de animale, expoziții, circ 
etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT Șuțești, până la 
limita cotelor optime a 
efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- Primării 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 

operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 

45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană conform Anexa 
1 care cuprinde localitățile din 

județul Brăila: Racovița, Ibrianu, 
Plășoiu, Maraloiu, Câineni –Băi, 
Mihail Kogălniceanu, Dedulești, 
Gradiștea și localitatea Băile din 

județul Buzău 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată: FV24 Ibrianu, FV22 
Dedulești, FV21 Plopu, FV38 

Șuțești, FV19 Racovița 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 
Interzicerea circulației și 

transportul porcilor pe drumurile 
- D.S.V.S.A. 

- I.J.J. 
imediat și 
până la 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

publice sau private, excluzând, 
dacă este necesar, drumurile de 

deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Done Patrana din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila 
 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19458/05.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
14966/05.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Done Patrana 
din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 14967/05.11.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

 Brăila, 05.11.2018 
 Nr. 543 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 543 din 05.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. DONE PATRANA DIN LOCALITATEA SILISTRARU, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL 
BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. DONE 
PATRANA, RO0442390261, 

cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

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

aprobării autorității competente 

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

- Medic 
veterinar 

Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

5 

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

inventariere 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

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

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarelor de pestă porcină 

africană din G.P. DONE 
PATRANA: localitatea Silistraru, 

comuna Traian, județul Brăila 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 

- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 
 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
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crt. 
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implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
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fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 

târguri de animale, expoziții, circ 
etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT, până la limita 
cotelor optime a efectivelor de 

mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cazul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- S.G.A. 
- Primării 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 

operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 

45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 
 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană care cuprinde 
localitățile din județul Brăila: 

Comăneasca, Scorțaru Vechi, 
Tudor Vladimirescu, Traian, 

Albina, Morotești, Unirea 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 

din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii fonduri 
private de 
vânătoare 
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6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: Stabilirea atribuțiilor pentru funcția publică corespunzătoare categoriei 
înalților funcționari publici de subprefect  al județului Brăila.  

 
 Având  în vedere: 

- prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului prefectului nr. 294/29.08.2016 privind Reorganizarea 
Instituției Prefectului-Județul Brăila; 

- prevederile art. 26 alin (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 
privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație 
pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului-
Județul Brăila; 
 - referatul nr. 14996/06.11.2018 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, 
achiziții publice și administrativ. 
 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și 
instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 

  
Prefectul județului Brăila emite prezentul 

       ORDIN : 
 

Art.1 Atribuțiile pentru funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 
de subprefect  al județului Brăila, sunt următoarele: 
a) analizarea activității desfășurate de  serviciul public comunitar pentru eliberarea și 
evidența pașapoartelor simple și de serviciul public comunitar regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității 
acestora, pe care le înaintează prefectului; 

b) coordonarea activității secretariatului colegiului prefectural și urmărirea modului de 
îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului 
colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le 
înaintează prefectului; 
 c) verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui 
stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța 
Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 

d) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene; 
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e) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter 
reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare 
a acestor legi. 

În calitate de funcționar de securitate: 
a) asigură elaborarea și supune aprobării prefectului normele interne privind protecția 

informațiilor clasificate, potrivit legii;  
b) coordonează întocmirea programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate 

al Instituției Prefectului, pe baza propunerilor formulate de către toate structurile instituției și îl 
supune aprobării D.G.P.I./S.J.P.I., competent teritorial și prefectului, iar după aprobare, 
acționează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate 
componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu D.G.P.I./S.J.P.I pe linia protecției informațiilor clasificate; 
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor 

clasificate și modul de respectare a acestora; 
f) consiliază conducerea Instituției Prefectului în legătură cu toate aspectele privind 

securitatea informațiilor clasificate; 
g) informează conducerea Instituției Prefectului despre vulnerabilitățile și riscurile 

existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri de înlăturare a 
acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai D.G.P.I./S.J.P.I, potrivit competențelor 
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate; 

i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații 
clasificate; 

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor 
de acces la informații clasificate pentru Instituția Prefectului;  

k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de 
acces pentru toate structurile instituției; 

l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de 
instituție, pe clase și niveluri de secretizare; 

m) prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor 
de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate 
și, după caz, solicită sprijin D.G.P.I./S.J.P.I.; 

n) efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a 
măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate; 

o) exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii; 
p) avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor 

clasificate pentru toate structurile instituției;  
q) este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate pe 

linia INFOSEC, conform normelor în vigoare; 
r) pune la dispoziție șefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației 

și Comunicațiilor (C.S.T.I.C.) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la 
informații clasificate deținute de personalul Instituției Prefectului; 

s)  asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate. 
Atribuții pe linie de prevenire a faptelor de corupție: 
a) asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de 

instruire anticorupţie organizate de DGA; 
  b) sprijină personalul specializat al DGA în organizarea şi implementarea campaniilor 
şi acţiunilor de prevenire a corupţiei; 
  c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru 
implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie; 
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  d) asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi 
control al riscurilor la corupţie; 

e) solicită sprijinul DGA cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea 
faptelor de corupţie din domeniul de competenţă; 

f) sprijină personalul specializat al DGA în realizarea vizitelor de evaluare privind 
reacţia instituţională la incidentele de integritate; 

g) furnizează DGA documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, 
precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de 
corupţie; 

h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu 
publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi 
pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor 
anticorupţie puse la dispoziţie de către DGA. 
Art.2 În lipsa prefectului, atribuțiile acestuia se asigură de către subprefect. 
Art.3 Începând cu data emiterii prezentului ordin, își încetează aplicabilitatea ordinul 
prefectului nr. 435/14.09.2018. 
Art.4 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate, ȘEF SERVICIU  Galan Dana-Florentina                              
                                                                                                                                                                                                                                                                
Brăila, 06.11.2018 
Nr. 544                                                          
  

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Chirita Tudorache din localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila 
 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 13192/07.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15075/07.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
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pestă porcină africană în       G.P. Chirita Tudorache din localitatea Berlești, oraș Ianca, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15076/07.11.2018; 
 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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Chirita Tudorache din localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
      

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
  Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 07.11.2018 
 Nr. 546 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 546 din 07.11.2018 
JUDETUL BRAILA 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. CHIRITA TUDORACHE DIN LOCALITATEA BERLEȘTI, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatație și pentru 
fiecare categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili 

de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 

Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Plasarea sub supraveghere a  exploatației 
G.P. CHIRITA TUDORACHE, 

RO0433590001 din localitatea Berlești, oraș 
Ianca, județul Brăila 

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

-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 

pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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3. 

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în 
adăposturile lor și să fie examinați clinic până 
la confirmarea sau infirmarea suspiciunii de 

boală 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 

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

africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Efectuarea anchetei epidemiologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare 

/ieșire adăposturi și exploatații suspecte 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau 

ieșirea lor din aceasta 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a 
produselor din carne de porc, a furajelor, 
ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri 

susceptibile de a transmite pesta porcină 
africană 

 

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

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din exploatația suspectă, iar pentru 

celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A. 
Brăila 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau 
dinspre exploatație; orice persoană care intră 
sau iese din exploatația de porci trebuie să 

respecte măsurile de igienă stabilite de 
autoritatea locală 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de sănătate 
a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și 

găsite moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea 

măsurilor DDD, în exploatația suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în 
scopul distrugerii cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice materiale 

contaminate 

- Primăria 
comunei 
- A.P.M. 

- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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15. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte 

de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc, 
din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor 
ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a 

focarelor de boală cât și a pagubelor colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția 
prefectului 

- Direcţia pentru 
Agricultură 

- O.J.Z. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Se va preleva un număr suficient de probe 
de la porci în momentul uciderii lor, în 

vederea confirmării sau infirmării prezenței 
virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

19. 
Se instituie o zonă de control temporar în jurul 

exploatației unde se vor aplica măsuri de 
prevenire a difuzării bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Un poster de avertizare va fi plasat de 

autoritatea competentă locală la intrarea în 
exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Autoritatea competentă locală va afișa în 
localitatea în care apare suspiciunea, 
informări pentru crescătorii de porcine 

asupra caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre informarea 

cetățenilor 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 

 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la 
suspiciunea pestei porcine africane pe 
teritoriul comunei, primăria locală emite 

dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate 

pentru limitarea răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 

 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în 
care prezența pestei porcine africane a fost 

infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. 
LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
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Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. 
= Unitatea Administrat 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL 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 orașului Ianca, 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; 
 Ținând cont de adresa nr. 14105/07.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15098/07.11.2018, 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 orașului Ianca, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Chirita Tudorache din 
localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15099/07.11.2018; 
 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 orașului Ianca, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 
259/12.07.2018, la sediul Primăriei orașului Ianca, județul Brăila, începând cu data de 
08.11.2018, ora 09.00, până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingere a 
focarelor din unitatea administrativ-teritorială Ianca, județul Brăila, după caz. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor din focarul de pestă porcină africană din G.P. 
Chirita Tudorache din localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila. 
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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

102 
 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 07.11.2018 
Nr. 547 

 
 
                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirita Tudorache din 
localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19637/08.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15126/08.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirita 
Tudorache din localitatea Berlești, oraș Ianca, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 15127/08.11.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirita Tudorache din localitatea Berlești, oraș 
Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
                                              PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

  
 Brăila, 08.11.2018 
 Nr. 548 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 548 din 08.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. CHIRITA TUDORACHE DIN LOCALITATEA BERLEȘTI, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL 
BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Uciderea suinelor din G.P. 
CHIRITA TUDORACHE și 

instituirea unei zone de control 
temporar în jurul acesteia, 

cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată, care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

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

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 

reprezentanți ai: 
Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- S.G.A. 
- Primării 

4 

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

aprobării autorității competente 

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

- Medic 
veterinar 

Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

5 

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

inventariere 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

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

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate se vor 
păstra (fără a le înstrăina ori 

valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 

veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

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

 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

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

în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact 
cu animalele bolnave sau care 
sunt suspecte de contaminare, 

se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra 

altor animale 
 

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

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

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

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

porcine africane 

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

focar 

- Medic 
veterinar oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 

INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

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

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și echipamente 
necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării 
acestuia 

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

 

imediat și 
permanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

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

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarului de pestă porcină 

africană din G.P. CHIRITA 
TUDORACHE: localitatea 

Berlești, oraș Ianca, județul 
Brăila 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient 
de probe de la porci, în 

conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii 

lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

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

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

4 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona de 

protecție și zona de 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

supraveghere zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

- primari 
- personalul din 

cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 

exploatații comerciale, fondurile 
de vânătoare, grădini zoologice 

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

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 

- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

- administratori 
S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 

avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

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

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 

protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice 

și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în 

starea de sănătate a acestora 
 

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

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

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

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 

moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 

Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 

focar 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 

necesare pentru intervenția în 
focar (în special stocuri de 

insecticide, raticide și mijloace 
de efectuare a dezinsecțiilor și 

deratizărilor etc.) 

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

 

imediat și 
pemanent 

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

- administratorii 
S.C. 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director 

A.J.V.P.S. 
- gestionarii 

fondurilor private 
de vânătoare 
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 

târguri de animale, expoziții, circ 
etc. 

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

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive 
pe fondurile de vânătoare 

aparținând UAT, până la limita 
cotelor optime a efectivelor de 

mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 

animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

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

S.G.A. 

16 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă 

în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

tuturor materialelor cu risc din 
focar 

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

- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., 
D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se întreprind 

pentru lichidarea rapidă a 
focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 

prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 

porcină africană care cuprinde 
localitățile din județul Brăila: 
Dedulești, Ianca, Perișoru, 

Mircea Vodă, Filipești, Surdila 
Găiseanca, Târlele Filiu, 

Batogu, Ionești, Bordei Verde 

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

D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 

efectuarea unui recensământ al 
acestora 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. 

Toți porcii morți sau bolnavi dintr-
o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 

corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

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

C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 

ferme 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 
Evaluarea numărului și 

arealurilor de viață a mistreților 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
până la 

eradicarea 
- director Direcția 

Silvică 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

din zona de supraveghere 
delimitată 

- A.V.P. focarului - director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii 
fondurilor private 

de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 

A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta și transporta la 

L.S.V.S.A.J., pentru investigații 
de laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate modificată 

și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director 
A.J.V.P.S. 

- gestionarii fonduri 
private de 
vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe drumurile 
publice sau private, excluzând, 

dacă este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 

autoritățile competente 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, 

indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

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

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 

cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 

unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 

obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

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

9 

Niciun camion sau vehicul care 
a fost utilizat la transportul 

porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 

S.P.F., I.S.U. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

subproduselor provenite de la 
aceștia 

 

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

 
                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la 
efectivele de mistreți  
 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 13193/08.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15152/08.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă 
porcină africană la efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 22 Dedulești, aparținând AVPS 
Șoimul, comuna Mircea Vodă, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15153/08.11.2018; 
 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: 
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Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la 
efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 22 Dedulești, aparținând AVPS Șoimul, comuna 
Mircea Vodă, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până când se va exclude oficial prezența 
„pestei porcine africane”. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
      

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 08.11.2018 
Nr. 549 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 549 din 08.11.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
ÎN CAZ DE SUSPICIUNE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA EFECTIVELE DE MISTREȚI  

 
 Pe data de 07.11.2018, paznicul de vânătoare a notificat telefonic CSVSAO 

Ianca că pe raza Fondului  de Vânătoare nr. 22 DEDULEȘTI, ce aparține AVPS ȘOIMUL, au 
fost împușcați patru mistreți. Medicul veterinar oficial s-a deplasat la fața locului și împreună 
cu paznicul de vânătoare Ermineanu Aurel a recoltat probe – set organe și sânge de la toți 
porcii mistreți.   
         Probele recoltate au fost expediate pentru a fi examinate în scop de diagnostic 
la LSVSA BRĂILA. În urma investigațiilor efectuate la LSVSA BRĂILA, a fost 
SUSPICIONATĂ prezența PESTEI PORCINE AFRICANE în Fondul de Vânătoare nr. 22 
DEDULEȘTI,  AVPS ȘOIMUL,  în baza BA nr.13193 /07.11.2018.  

       În urma suspicionării cazului, s-au aplicat măsurile de combatere specifice, 
stabilite prin Manualul operațional pentru Pesta Porcină Africană, la mistreti, a fost întocmită 
Ancheta epidemiologică, Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea de Pestă 
Porcină Africană și de informare a proprietarului cu privire la măsurile impuse. 

      Suspiciunea a fost notificată la ANSVSA prin Raportul de Notificare 
14191/08.11.2018.  

       Măsurile aplicate în cazul de boală se realizează în conformitate legislația 
specifică, respectiv Directiva 60/2002/CE transpusă în legislația națională prin Ordinul 
Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006 și Decizia 709/2014/CE în forma consolidată; HG 
1214/2009 privind acordarea despăgubirilor pentru animale taiate, ucise sau altfel afectate, în  

 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile animalelor, OG 24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, 
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aprobată prin Legea nr.55/2017, cu modificarile și completările ulterioara, Ordinul 
Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind 
notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile animalelor și Hotărârea 
CNSSU nr. 3 din 01.08.2018. 
 

      Se impun următoarele măsuri: 
      - a fost delimitată zona afectată, cu o raza de 13 Km de la caz, constituită din zona 

infectată cu o raza de 8 km (200 Km. p.) și zona tampon cu o raza de 5 Km în exteriorul 
zonei infectate;  

- inspectarea fondului de vânătoare de către paznicul de vânătoare și de către 
medicul veterinar oficial în scopul depistării animalelor bolnave sau moarte; 

- se întocmește recensământul mistreților din zona afectată; 
- toți porcii domestici din gospodăriile aflate în zona afectată se vor ține închiși în 

exploatații; 
- în zona suspectă niciun porc nu intră sau părăsește exploatația; 
- niciun sortiment de carne sau produse din carne provenite de la mistreț, cereale, 

furaje recoltate de pe fondul de vânătoare afectat, sau alte deșeuri ce pot transmite Pesta 
Porcina Africă nu ies din fondul de vânătoare afectat; 

- deplasarea persoanelor spre sau din fondul de vânătoare este supus autorizării 
scrise de către autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila; 

- deplasarea vehiculelor spre sau din exploataţie este supusă autorizării scrise de 
către autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila; 
       - toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieşi 
şi de a intra în exploataţie; 

      - se contabilizează zilnic porcii mistreți găsiți morți sau bolnavi, de către MVO, 
datele fiind preluate de la responsabilul fondului de vânătoare afectat; 

      -  în locuri  cât mai vizibile se plasează  postere de avertizare colorate cât mai 
intens, cu textul: „Intrarea interzisă! Suspiciune pestă porcină africană la mistreți!”; 

      - instituirea unui filtru pietonal în zona de intrare/acces în fondul de vânătoare – 
responsabil administrator fond de vânătoare; 
            - toate persoanele care intră sau ies din fondul de vânătoare trebuie să 
respecte măsurile de igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspândire 
a virusului pestei porcine africane; 
              Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu se va exclude oficial prezența 
Pestei Porcine Africane. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 
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privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină 
africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 22 Dedulești, aparținând A.V.P.S. 
Șoimul, comuna Mircea Vodă, județul Brăila 
 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 19638/08.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15176/08.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de 
pestă porcină africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 22 Dedulești, aparținând 
A.V.P.S. Șoimul, comuna Mircea Vodă, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15177/08.11.2018; 
 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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină africană la 
porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 22 Dedulești, aparținând A.V.P.S. Șoimul, comuna 
Mircea Vodă, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin 
          (2) Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
Brăila, 08.11.2018 
 Nr. 552 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                  Anexă la Ordinul Prefectului nr. 552 din 08.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLAN DE MASURI LA CONFIRMARE 

A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA PORC MISTREȚ  
DE PE FONDUL DE VÂNĂTOARE 22 DEDULEȘTI, APARȚINÂND A.V.P.S. ȘOIMUL, 

COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA 
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     În data de 07.11.2018, conform B.A nr. 19638/07.11.2018 emis de I.D.S.A. 
București, a fost confirmat un focar de pesta porcină africană la un porc mistreț, pe Fondul 
de vânătoare 22 Dedulești, județul Brăila.   
     Mistrețul a fost vânat în data de 03.11.2018, s-a recoltat o proba de organe de catre 
medicul veterinar oficial și expediate către L.S.V.S.A. Brăila pentru diagnostic P.P.A. Carcasa 
mistretului a fost conservata si pusa sub sechestru sanitar veterinar in conditii de regim 
termic adecvat pana la primirea rezultatului  examenului de laborator.  
        Dupa confirmarea diagnosticului de pesta porcina africana s-a dispus confiscarea 
,incinerarea si ingroparea carcasei., în prezența medicului veterinar oficial și s-a trecut la 
dezinfecția spatiului de depozitare si a  locului de incinerare/ingropare. 
       Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcină 
africană sunt în conformitate cu Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 
60/2002 si cu Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de 
Urgență.  

Măsurile dispuse 
 

 Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, 
compusă din: 
Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei 
60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități: Mircea Voda, Ianca, Sutesti, Dedulesti. 
  Zona tampon, de 5 km în exteriorul zonei infectate, ce cuprinde în plus față de zona 
infectată următoarele localități: Gradistea, Visani, Faurei, Surdila Gaiseanca , Plopu, Plasoiu 
din judetul Braila si localitatea  Amara din judetul Buzau . 
      În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: FV21 Plopu, FV 22 
Dedulesti, FV 23 Filipesti, FV 24 Ibrianu, FV 27 Mircea Voda, FV29 Perisoru si FV 38 Sutesti. 
 
 

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și 
zona tampon) 

Măsuri la nivelul fondurilor de vânătoare 
 
In zona afectată  
A - se recoltează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, 
respectiv prin pândă și dibuire. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
B. toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie 
examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei 
porcine africane, în conformitate cu Manualul de diagnostic. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare și  D.S.V.S.A. Braila. 
C. recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de către medicul 
veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice. 
Răspund: D.S.V.S.A. Braila, administratorii fondurilor de vânătoare. 
D. în zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de 
vânătoare, se recoltează probe de la mistreți și apoi se incinerează prin ardere in-situ, sub 
supraveghere oficială sanitară veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. 2, literele c) și d) 
din Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
E. amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Braila, după consultarea 
prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației 
Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației 
publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul. 
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Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Braila, Direcția de 
Sănătate Publică Braila, structurile subordonate Administrației Naționale Apele 
Române, Agenția pentru Protecția Mediul Braila. 
F. mijloacele de transport pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la 
dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
G. cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, 
transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi 
dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
H. în termen de 30 de zile de la data de 07.11.2018 (data confirmării virusului) se vor vâna 
integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 
407/2006. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
I. în termen de 90 de zile de la data de 07.11.2018 (data confirmării virusului) se vânează 
prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Braila, în limita cotelor de 
vânătoare, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
J. vânătoarea organizată în zona infectată și în afara acesteia se realizează cu vânători 
autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care 
vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. 
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
K. plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și 
vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator. 
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor. 
L. înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și 
neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator. 
Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor. 
M. toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator. 
Răspund: proprietarii utilajelor agricole. 
N. interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanța. 
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare și 
proprietarii animalelor. 
O. interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri. 
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare. 
 

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată 
 
 În zona infectată sunt cuprinse următoarele localități: Gradistea, Visani, Faurei, Surdila 
Gaiseanca , Plopu, Plasoiu din judetul Braila si localitatea  Amara din judetul Buzau 
      La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri: 
(a) toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi 
izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra 
apoi în contact cu porcii din exploatație. 
Răspund: proprietarii de animale. 
(b) nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității 
competente, ținând seama de situația epidemiologică. 
Răspund: proprietarii de animale, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, 
Unitatea Locală de Sprijin. 
(c) se vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinfecție și, dacă este necesar, de 
dezinsecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației însăși. 
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Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor. 
(d) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în 
contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine 
africane. 
Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor. 
(e) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se 
găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane. 
Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Braila. 
(f) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau 
echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă 
într-o exploatație de porcine. 
Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, administratorii fondurilor de vânătoare, 
vânătorii. 

  Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni 
de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată 
determinată și rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni. 
          Prezentul plan poate suferi modicari in functie de evolutia epidemiologica a bolii. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Gropeni, 
Măxineni și Însurăței în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea 
evaluării finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Gropeni, 
Măxineni și Însurăței 
 
 Ţinând seama de prevederile 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 Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   
 În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul 
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 
 Ţinând cont de adresele cu nr. 1962512/05.11.2018, nr. 1962528/06.11.2018 și nr. 
1962553/07.11.2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului 
Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15004/06.11.2018, nr. 
15056/06.11.2018 și respectiv nr. 15107/08.11.2018;  
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 Luând în considerare:  
- adresa nr. 21732/09.11.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15213/09.11.2018; 
- adresa nr. 1962567/09.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15214/09.11.2018; 
- adresa nr. 4020/09.11.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15209/09.11.2018;  
- adresa nr. 3430/09.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15212/09.11.2018; 
- adresa nr. 19394/09.11.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15210/09.11.2018; 
- adresa nr. 7350/09.11.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Brăila sub nr. 15211/09.11.2018;   
- adresa nr. 9285/09.11.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15215/09.11.2018; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15223/09.11.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale 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) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Gropeni, Măxineni și 
Însurăței în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale 
efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Gropeni, Măxineni și Însurăței, 
în următoarea componenţă nominală: 

 
Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

1.  Dosztal George Dumitru Dragoș Alexandru Consiliul Judeţean Brăila 
2.  Hoisan Georgian Bădică Alexandru Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dunărea” al judeţului 
Brăila 

3.  Ioniță Dan Andrei Octavian Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

4.  Sava Mihai Serban Lica/Vizitiu 
Marian/Musat Vasile 

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

5.  Dănăilă 
Alexandru  

Radu Aurel Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila 

6.  Culescu Ioan 
Mircea 

Coman Gabriela Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare 

7.  Boboc Adin  
 

Vătafu Florin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Brăila 
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     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală 
efectuată la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Gropeni, Măxineni și Însurăței 
de către comisiile numite de primari - se va deplasa în teren în perioada de 12.11. - 
13.11.2018, în U.A.T. Gropeni, U.A.T. Măxineni și U.A.T. Însurăței, urmând să desfăşoare 
activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea 
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 07.11.2018 
Nr. 555 

 

 
                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la 
efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 17 Corbu Vechi, aparținând AJVPS Brăila, 
comuna Măxineni, județul Brăila 
 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 13227/13.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15355/13.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă 
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porcină africană la efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 17 Corbu Vechi, aparținând 
AJVPS Brăila, comuna Măxineni, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15356/13.11.2018; 
 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 (1) Se aprobă Planul de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la 
efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 17 Corbu Vechi, aparținând AJVPS Brăila, comuna 
Măxineni, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până când se va exclude oficial prezența 
„pestei porcine africane”. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 13.11.2018 
 Nr. 556 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 556 din 13.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLAN DE MĂSURI 

ÎN CAZ DE SUSPICIUNE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA EFECTIVELE DE MISTREȚI  
 

Pe data de 12.11.2018, paznicul de vânătoare a notificat telefonic CSVSAO Cazasu, 
că pe raza Fondului de Vânătoare nr. 17 Corbu Vechi, ce aparține AJVPS Brăila a fost 
împușcat un mistreț. Medicul veterinar oficial s-a deplasat la fața locului și împreună cu 
paznicul de vânătoare a recoltat probe – set organe.   

Proba recoltată a fost expediată pentru a fi examinată în scop de diagnostic la LSVSA 
BRĂILA. În urma investigațiilor efectuate la LSVSA BRĂILA, a fost SUSPICIONATĂ prezența 
PESTEI PORCINE AFRICANE în Fondul de Vânătoare nr. 17 Corbu Vechi,  AJVPS Brăila,  
în baza BA nr.13227 /12.11.2018.  

În urma suspicionării cazului s-au aplicat măsurile de combatere specifice, stabilite 
prin Manualul operațional pentru Pesta Porcină Africană, la mistreți, a fost întocmită Ancheta 
epidemiologică, Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea de Pestă Porcină 
Africană și de informare a proprietarului cu privire la măsurile impuse. 

Suspiciunea a fost notificată la ANSVSA prin Raportul de Notificare nr. 
14479/12.11.2018.  
 Măsurile aplicate în cazul de boală se realizează în conformitate cu legislația specifică, 
respectiv Directiva 60/2002/CE transpusă în legislația națională prin Ordinul Președintelui 
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A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006 și Decizia nr. 709/2014/CE în formă consolidată; HG nr. 1214/2009 
privind acordarea despăgubirilor pentru animale taiate, ucise sau altfel afectate, în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile animalelor, OG nr. 24/2016 privind 
organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, 
aprobată prin Legea nr.55/2017, cu modificările și completarile ulterioara, Ordinul 
Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind 
notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile animalelor și Hotararea 
CNSSU nr. 3 din 01.08.2018. 

Se impun următoarele măsuri: 
- delimitarea zonei afectate, cu o raza de 13 Km de la caz, constituită din zona 

infectată cu o raza de 8 km (200 Km.p.) și zona tampon cu o raza de 5 Km  în exteriorul 
zonei infectate;  

- inspectarea fondului de vânătoare de către paznicul de vânătoare și de către medicul 
veterinar oficial în scopul depistării animalelor bolnave sau moarte; 

- se întocmește recensământul mistreților din zona afectată; 
- toți porcii domestici din gospodăriile aflate în zona afectată se vor tine închiși în 

exploatații; 
- în  zona suspectă niciun porc nu intră sau părăsește exploatația; 
- niciun sortiment de carne sau produse din carne provenite de la mistreț, cereale, 

furaje recoltate de pe fondul de vânătoare afectat, sau alte deșeuri ce pot transmite Pesta 
Porcină Africană nu ies din fondul de vânătoare afectat; 

- deplasarea persoanelor spre sau din fondul de vânătoare este supusă autorizării 
scrise de către autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila; 

- deplasarea vehiculelor spre sau din exploataţie este supusă autorizării scrise de 
către autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila; 
 - toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieşi şi 
de a intra în exploataţie; 

- se contabilizează zilnic porcii mistreți găsiți morți sau bolnavi, de către MVO, datele 
fiind preluate de la responsabilul fondului de vânătoare afectat; 

- în locuri cât mai vizibile se plasează postere de avertizare colorate cât mai intens, cu 
textul: „Intrarea interzisă! Suspiciune pestă porcină africană la mistreți!”; 

- instituirea unui filtru pietonal în zona de intrare/acces în fondul de vânătoare – 
responsabil administrator fond de vânătoare; 
 - toate persoanele care intră sau ies din fondul de vânătoare trebuie să respecte 
măsurile de igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspândire a virusului 
pestei porcine africane; 
 
 Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu se va exclude oficial prezența Pestei 
Porcine Africane. 

                                              
                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL 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 
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei  Tichilești, 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; 
 Ținând cont de adresa nr. 14483/13.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15367/13.11.2018, 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 Tichilești, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Varvaruc 
Gheorghe, localitatea Albina, comuna Tichilești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15368/13.11.2018; 
 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 Tichilești, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Tichilești, județul Brăila, începând 
cu data de 14.11.2018, ora 09.00, până la stingerea bolii pe raza unității administrativ-
teritoriale Tichilești. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Varvaruc Gheorghe, localitatea Albina, comuna Tichilești, județul Brăila. 
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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 13.11.2018 
Nr. 557 
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL 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 Mărașu, 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 
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere adresa nr. 14476/13.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15357/14.11.2018, 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 Mărașu, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15393/14.11.2018; 
 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 Mărașu, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, în data de 16.11.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Mărașu.  
Art. 2   Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB. 
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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT, 

George –Adrian PALADI 
      

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
Brăila, 14.11.2018 
Nr. 558 
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea componenţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila 
 
 În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 499 din 07.04.2004, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor,  
   Luând în considerare adresa nr. 11/07.11.2018 a Asociației Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala Brăila, înregistrată  
la Instituția Prefectului – județul Brăila sub nr. 15141/08.11.2018, 
În baza referatului nr. 15434/14.11.2018,  
 În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 
Art.1 (1) Se actualizează componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila, după cum urmează: 
1.  GEORGE-ADRIAN PALADI Prefectul  judeţului Brăila  
2.  RADA STEREA Subprefectul judeţului Brăila 
3.    

a) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale administraţiei 
publice centrale: 
3.  DUMITREL PRICEPUTU Secretar al judeţului, Consiliul Judeţean Brăila 
4.  DOINIŢA CIOCAN Viceprimar, Primăria Municipiului Brăila 
5.  ADRIAN BERNHARD RITZINGER Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială Brăila 
6.  CAMELIA NEDELCU Preşedinte – Director General cu delegație, Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila 
7. SORIN ENACHE Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii 

Brăila 
8. ANA HĂRĂPESCU Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Brăila 
  9. GABRIEL CIOCHINĂ 

 
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
judeţului Brăila 

10. MONICA BRATU Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 

11. CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie 
Județean Brăila 
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12. VASILE MOȚ Inspector - Șef, Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Brăila 

   
b) Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila 
13. VIORICA NOVAC Președinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor 

Vârstnice Brăila 
   
c) Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari  
14. TINCA RUSU PREDA Vicepreședinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor 

Vârstnice Brăila și Preşedinte, Uniunea Judeţeană 
a Pensionarilor Brăila  

15. PAVEL BAICU Vicepreședinte, Uniunea Județeană Solidaritatea 
Pensionarilor 

16. SANDU TEMISTOCLE  Președinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război  Filiala Brăila “Gl. Gheorghe Avramescu” 

17. MARIA GRAMA  Preşedinte, Asociaţia Veteranilor de Război din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor – Filiala 
Brăila 

18. ION DUMITRU Preşedinte, Asociaţia Judeţeană a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala 
Judeţeană Brăila “Mihai Viteazul” 

19. NICOLAE TOMESCU Preşedinte, Asociaţia şi C.A.R.-I.F.N a 
Pensionarilor C.F.R. Sucursala Brăila 

20. LENUŢA CONSTANTINESCU  Preşedinte, Asociaţia Teritorială pentru Asistenţă 
Socială a Persoanelor Vârstnice şi a 
Pensionarilor din judeţul Brăila 

 21. GHEORGHE BUTE Preşedinte, Uniunea Veteranilor de Război şi a 
Urmaşilor Veteranilor de Război – Filiala Brăila 

22. MARIANA IONIȚĂ Vicepreşedinte, Uniunea Judeţeană a Pensionarilor 
Brăila 

23. GRIGORE CIOBICĂ Preşedinte, Asociatia Foştilor Deţinuţi Politic, 
Deportaţilor şi Refugiaţilor – A.F.D.P.R. Judeţ 
Brăila 

24. 
 

TĂNASE CHINGĂ Preşedinte, Asociaţia Strămutaţilor, Refugiaţilor 
şi Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila 

25. ILIE DUDULEA Preşedinte, Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Brăila 

26. MARIAN CARAGAȚĂ Președinte, Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul 
Afacerilor Interne – Filiala Brăila 

27. FĂNEL ARAMĂ Prim - vicepreședinte, Asociația Națională a 
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din 
Ministerul Afacerilor Interne – Filiala Brăila 

 
d) Invitaţi permanenţi  

1. ANDREI MARIN Preşedinte, Asociaţia de Pensionari Făurei 
2. GEORGETA IONESCU Presedinte, Asociaţia “Clubul Pensionarilor Ana 

Aslan” din municipiul Brăila 
3. ILIE PETRENCU  Vicepreşedinte, Asociaţia Culturală Pro 

Basarabia şi Bucovina – Filiala Brăila “Vasile 
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Voloc”. 

 
(2) La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice al judeţului Brăila pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica 
dezbătută. 
Art.2 (1) La ședințe participă exclusiv persoanele nominalizate în prezentul ordin, fără a se 
admite înlocuirea acestora cu specialiști desemnați ad-hoc, fără capacitate decizională în 
dezbaterea agendei de lucru. 
 (2) În cazuri temeinic justificate, membrii Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila pot fi înlocuiți de către persoanele 
desemnate să le preia atribuțiile de serviciu, conform regulamentului de organizare și 
funcționare al instituției pe care o reprezintă. 
Art.3 Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila este asigurată de către prefect. 
Art.4 Coordonarea secretariatului Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice al judeţului Brăila se asigură de către subprefect. 
Art.5 Secretariatul comitetului este asigurat de doamna Molnar Gabriela, consilier superior în 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi doamna Novac Viorica – din partea Consiliului 
Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila.  
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 542 din 05.11.2018 își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.7 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl 
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
 

Prefect, 
George-Adrian PALADI 

     
                                                                                                                                               Contrasemnează 
                                                                                                                         Subprefect, 
                                                                                                                       Rada STEREA  
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 14.11.2018  
Nr. 560 
 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Varvaruc Gheorghe din 
localitatea Albina, comuna Tichilești, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19834/14.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15446/14.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Varvaruc 
Gheorghe din localitatea Albina, comuna Tichilești, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 15447/14.11.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

 Brăila, 14.11.2018 
 Nr. 561 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 561 din 14.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. VARVARUC GHEORGHE DIN LOCALITATEA ALBINA, COMUNA TICHILEȘTI, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

1 

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

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

imediat 

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

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. 
VARVARUC GHEORGHE, 
RO0441950057, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 
pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

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

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

3 

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

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

4 

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

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

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- Medic veterinar 
oficial 
- proprietar 

5 

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

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

imediat 

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

6 

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

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

imediat 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- A.P.M. - A.P.M. 
 
 

7 

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

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

imediat 

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

8 

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

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

imediat 

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

9 

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

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

imediat 

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

10 

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

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

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

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

- Medic 
veterinar oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial  
- DSVSA 
 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

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

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

imediat 

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

13 

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

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

imediat și 
permanent 

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

14 Ecarisarea teritoriului și - D.S.V.S.A. până la - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

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

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

eradicarea 
focarului 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarelor de pestă porcină 
africană conform Anexa 1  - 
localitatea Albina 

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

2 

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

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

imediat 

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

3 

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

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

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

4 

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

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

imediat 

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

5 

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

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

imediat 

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

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

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

imediat 

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

7 
Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 

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

Imediat și 
până la 

ridicarea 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- proprietar 
- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F., I.S.U. 
  

8 

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

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

imediat și 
permanent 

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

9 

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

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

permanent 

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

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 
focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

11 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

12 

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

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

permanent 

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

13 

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

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

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

jurul focarului - personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 
 

14 

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

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

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

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

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

18 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

19 

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

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform Anexa 
1 care cuprinde localitățile din 
județul Brăila: Lacu Sărat, 
Vărsătura, Chiscani, Tichilești, 
Unirea, Silistraru, Tudor 
Vladimirescu 

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

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ al 
acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

3 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a mistreților 
din zona de supraveghere 
delimitată: FV12 Tudor 
Vladimirescu, FV11 Brăila, 
FV31 Urleasca, FV10 Tichilești, 
FV50 Ostroavele 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

5 

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

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

permanent 

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

6 

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

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

7 Ieșirea animalelor domestice din - D.S.V.S.A. imediat și - medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

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

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

până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

8 

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

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

permanent 

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

9 

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

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

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

 
                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 
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privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină 
africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 17 Corbul Vechi, aparținând 
A.J.V.P.S. Brăila, comuna Măxineni, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 19820/15.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15491/15.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de 
pestă porcină africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 17 Corbul Vechi, 
aparținând A.J.V.P.S. Brăila, comuna Măxineni, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15492/15.11.2018; 
 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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină africană la 
porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 17 Corbul Vechi, aparținând A.J.V.P.S. Brăila, 
comuna Măxineni, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin.(2) Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

  
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

  Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 15.11.2018 
 Nr. 562 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                            Anexă la Ordinul Prefectului nr. 562 din 08.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 
 

PLAN DE MASURI LA CONFIRMARE 
A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA PORC MISTREȚ  

DE PE FONDUL DE VÂNĂTOARE 17 CORBUL VECHI, APARȚINÂND A.J.V.P.S. BRĂILA, 
COMUNA MĂXINENI, JUDEȚUL BRĂILA 
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                În data de 14.11.2018, conform B.A nr. 19820/14.11.2018 emis de I.D.S.A. 
București, a fost confirmat un focar de pestă porcină africană la un porc mistreț, pe Fondul de 
vânătoare 17 Corbul Vechi, aparținând A.J.V.P.S. Brăila, comuna Măxineni, județul Brăila.   
                Mistrețul a fost vânat în data de 11.11.2018, s-a recoltat o proba de organe de 
către medicul veterinar oficial și expediată către L.S.V.S.A. Brăila pentru diagnostic P.P.A. 
Carcasa mistrețului a fost conservată și pusă sub sechestru sanitar veterinar în condiții de 
regim termic adecvat până la primirea rezultatului examenului de laborator.  
                După confirmarea diagnosticului de pestă porcină africană s-a dispus confiscarea, 
incinerarea și îngroparea carcasei, în prezența medicului veterinar oficial și s-a trecut la 
dezinfecția spațiului de depozitare și a  locului de incinerare/îngropare. 
              Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcină 
africană sunt în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE 
nr. 60/2002 și cu Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale 
de Urgență. 

Măsurile dispuse 

    Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la 
caz, compusă din: 

Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei 
60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități: Corbu Vechi, Măxineni, Latinu, Voinești 
din județul Brăila și localitățile Vasile Alecsandri, Independența și Piscu din județul Galați. 
       Zona tampon, de 5 km în exteriorul zonei infectate, ce cuprinde în plus față de zona 
infectată următoarele localități: Măxineni, Latinu, Corbu Vechi, Voinești, Vameșu din județul 
Brăila și localitățile Schela, Izvoarele, Braniștea din județul Galați. 
                În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: FV17 Corbu 
Vechi, FV49 Malu Roșu, FV15 Romanu, FV18 Măxineni. 
 

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și 
zona tampon) 

Măsuri la nivelul fondurilor de vânătoare 
 
        În zona afectată  
A. se recoltează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, 
respectiv     prin pândă și dibuire. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
B. toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie       
examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei 
porcine africane, în conformitate cu Manualul de diagnostic. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare și  D.S.V.S.A. Brăila. 
C. recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de către medicul 
veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice. 

Răspund: D.S.V.S.A. Brăila, administratorii fondurilor de vânătoare. 
D. în zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de 
vânătoare, se recoltează probe de la mistreți și apoi se incinerează prin ardere in-situ, sub 
supraveghere oficială sanitară veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. 2, literele c) și d) 
din Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
E. amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Brăila, după consultarea 
prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației 
Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației 
publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul. 
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Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Brăila, Direcția de 
Sănătate Publică Brăila, structurile subordonate Administrației Naționale Apele 
Române, Agenția pentru Protecția Mediul Braila. 

F. mijloacele de transport pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la 
dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
G. cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, 
transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi 
dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
H. în termen de 30 de zile de la data de 14.11.2018 (data confirmării virusului) se vor vâna 
integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 
407/2006. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
I. în termen de 90 de zile de la data de 14.11.2018 (data confirmării virusului) se vânează 
prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Braila, în limita cotelor de 
vânătoare, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
J. vânătoarea organizată în zona infectată și în afara acesteia se realizează cu vânători 
autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care 
vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat. 

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare. 
K. plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și 
vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator. 

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor. 
L. înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și 
neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator. 

Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor. 
M. toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator. 

Răspund: proprietarii utilajelor agricole. 
N. interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanța. 

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare și 
proprietarii animalelor. 

O. interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri. 
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare. 

 
Măsuri la nivelul localităților din zona infectată 

 
   În zona infectată sunt cuprinse următoarele localități: Corbu Vechi, Măxineni, Latinu, 
Voinești din județul Brăila și localitățile Vasile Alecsandri, Independența și Piscu din județul 
Galați. 
  La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri: 
(a) toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi 
izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra 
apoi în contact cu porcii din exploatație. 
 Răspund: proprietarii de animale. 
(b) nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității 
competente, ținând seama de situația epidemiologică. 
 Răspund: proprietarii de animale, medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit, Unitatea Locală de Sprijin. 
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(c) se vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinfecție și, dacă este necesar, de 
dezinsecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației însăși. 
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor. 
(d) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră 
în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine 
africane. 
 Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii  
animalelor. 
(e) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se 
găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane. 
 Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Braila. 
(f) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și nici un material sau 
echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă 
într-o exploatație de porcine. 
 Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, administratorii fondurilor de 
vânătoare, vânătorii. 

  Măsurile de control a bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni 
de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată 
determinată și rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni. 
           Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mucu Neagu din 
localitatea Corbu Vechi, comuna Măxineni, județul Brăila 
 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 19822/15.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15493/15.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mucu Neagu 
din localitatea Corbu Vechi, comuna Măxineni, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 15494/15.11.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

  
 Brăila, 15.11.2018 
 Nr. 563 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 563 din 15.11.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. MUCU NEAGU DIN LOCALITATEA CORBU VECHI, COMUNA MĂXINENI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

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

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

imediat 

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

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. MUCU 
NEAGU, RO0435900052, 
cuprinzând exploatațiile posibil 
infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată 

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

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



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

139 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

de către autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, 
pentru a limita difuzarea bolii din 
focar 

3 

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

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

4 

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

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

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- Medic veterinar 
oficial 
- proprietar 

5 

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

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

imediat 

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

6 

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

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

imediat 

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

7 

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

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

imediat 

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

8 

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

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

imediat 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

9 

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

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

imediat 

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

10 

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

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

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

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

- Medic 
veterinar oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial  
- DSVSA 
 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

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

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

imediat 

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

13 

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

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

imediat și 
permanent 

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

14 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în 
jurul focarelor de pestă porcină 
africană din G.P. Mucu Neagu 
din localitatea Corbu Vechi, 
comuna Măxineni, județul Brăila 

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

2 
Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- Proprietar 
- A.P.M. 

- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

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

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

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

4 

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

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

imediat 

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

5 

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

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

imediat 

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

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

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

imediat 

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

7 

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

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

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

8 

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

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

imediat și 
permanent 

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

9 Prelevarea de probe de la - D.S.V.S.A. permanent - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor pentru 
diagnostic de laborator 

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

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

10 
Efectuarea curățeniei mecanice 
și aplicarea măsurilor D.D.D. în 
focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

11 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

12 

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

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

permanent 

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

13 

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

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

imediat si 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

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

14 

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

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

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

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

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  
A.P.M., D.S.P., 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

S.G.A. 

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

17 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

18 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

19 

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

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană care cuprinde 
localitățile din județul Brăila: 
Corbu Nou, Măxineni, Voinești, 
Latinu și localitățile din județul 
Galați: Independența, Piscu, 
Vameș, Vasile Alecsandri, 
Crangeni 

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

2 
Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ al 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din 
cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

acestora   C.S.V.S.A.O. 
 

3 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

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

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

5 

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

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

permanent 

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

6 

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

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

7 

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

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor de 
animale cu privire la  efectuarea 
unei inspecții clinice pasive 

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

permanent 

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

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 
 

- administratori 
ferme suine 

9 

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

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

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

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

                                                        
                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței, 
Tudor Vladimirescu și Unirea în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi 
validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă 
Însurăței, Tudor Vladimirescu și Unirea 
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 Ţinând seama de prevederile 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 Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   
 În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul 
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 
 Ţinând cont de adresele cu nr. 1962577/12.11.2018 și nr. 1962629/15.11.2018 ale 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrate la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15295/12.11.2018, respectiv sub nr. 
15528/16.11.2018;  
 Luând în considerare:  
- adresa nr. 22191/16.11.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15531/16.11.2018; 
- adresa nr. 1962629/16.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15535/16.11.2018; 
- adresa nr. 4099/15.11.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15503/15.11.2018;  
- adresa nr. 3540/16.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15530/16.11.2018; 
- adresa nr. 19625/16.11.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15532/16.11.2018; 
- adresa nr. 7598/15.11.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Brăila sub nr. 15533/16.11.2018;   
- adresa nr. 9489/15.11.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15534/16.11.2018; 
În baza referatului de aprobare nr. 15540/16.11.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale 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) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței, Tudor 
Vladimirescu și Unirea în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea 
evaluării finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Însurăței, Tudor 
Vladimirescu și Unirea, în următoarea componenţă nominală: 
 
Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

1.  Dosztal George Dumitru Dragoș Alexandru Consiliul Judeţean Brăila 
2.  Bădică Ivanov Constantin Inspectoratul pentru Situaţii de 
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Alexandru Urgenţă „Dunărea” al judeţului 
Brăila 

3.  Ioniță Dan Andrei Octavian Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

4.  Sava Mihai Albei Cristian/Musat 
Vasile/ Avramia Mihai 

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

5.  Radu Aurel  Dănăilă Alexandru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila 

6.  Culescu Ioan 
Mircea 

Coman Gabriela Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare 

7.  Vătafu Florin  
 

Boboc Adin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Brăila 

      
(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 

comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală 
efectuată la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Însurăței, Tudor Vladimirescu 
și Unirea de către comisiile numite de primari - se va deplasa în teren în perioada 19.11. - 
20.11.2018, în U.A.T. Însurăței, U.A.T. Tudor Vladimirescu și U.A.T. Unirea, urmând să 
desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea 
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.  
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.11.2018 
Nr. 564 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL 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 
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, 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 
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa nr. 14808/20.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
15662/20.11.2018, 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 Vădeni, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv TBC, din localitatea Pietroiu, comuna 
Vădeni, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 15663/20.11.2018; 
 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 Vădeni, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, în data de 21.11.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei comunei Vădeni.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv TBC, din localitatea 
Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila. 
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, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT, 

 
George –Adrian PALADI 

      
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 20.11.2018 
Nr. 570 

           ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
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PREFECT 
 

ORDIN 
privind: modificarea Ordinului Prefectului nr. 564 din 16.11.2018, privind constituirea 
comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor 
produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței, Tudor Vladimirescu și 
Unirea în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale 
efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Însurăței, Tudor 
Vladimirescu și Unirea 
 
 Ţinând seama de prevederile 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 Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul 
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 
 Ţinând cont de adresa cu nr. 1962662/19.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr. 15650/19.11.2018;  
În baza referatului de aprobare nr. 15708/20.11.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale 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. I Se prelungeşte perioada în care comisia de specialitate se va deplasa în teren pentru a 
efectua activităţile menţionate la art. 2 din Ordinul Prefectului nr. 564/16.11.2018, până la 
data de       22 noiembrie 2018, inclusiv. 
Art.II Celelalte prevederi din Ordinul Prefectului nr. 564/16.11.2018 rămân neschimbate. 
Art.III Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 20.11.2018 
Nr. 573 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.64 

din 15 noiembrie 2018  

privind: modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 

Consiliul local al comunei  Galbenu, judetul Braila  întrunit în şedinţa  ordinara la data de 
15.11.2018 
 Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului 
comunei Galbenu pe anul 2018;  Referatul de specialitate ; În conformitate cu prevederile 
Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
 În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice 
locale actualizata, 
 În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi 
actualizata, privind administratia publica locala, 
 În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată  
privind administratia publica locala, 
 Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE : 

Art.1 Se aprobă modificarea  Bugetului  local de venituri si cheltuieli al comunei Galbenu pe 
anul 2018, in conformitate cu anexele nr.1,2 si 3  , parte integranta din prezenta hotarare;  
Art.2  Se aproba  Lista de investitii din bugetul local  
Art.3  Se aproba utilizarea sumei de 60.5 mii lei din excedentul bugetar local conform OUG 
nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art.63 din Legea 
nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale pentru finantarea cheltuielilor cu personalul la 
Cap.68.02.05.-Asistenta sociala in caz de invaliditate. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate. 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Galbenu  şi compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.65 

din 15 noiembrie 2018  

 privind:  aprobarea proiectului de buget al comunei Galbenu  pe anul 2019 si estimari 
pentru anii 2020-2022   
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           Consiliul local al comunei  Galbenu , judetul Braila  întrunit în şedinţa  ordinara la data  
de 15.11.2018, 
 Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea proiectului 
de buget al comunei Galbenu  pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022   
 Hotararea nr 205 din 30.10.2018 a Consiliului Judetean Braila; 
 Decizia nr 12 din 11.10.2018 a Administratiei Judetene a Finantlor Publice Braila : 
  Referatul de specialitate ; În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006,  
privind finantele publice locale actualizata, 
 În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  
actualizata, privind administratia publica locala, 
 În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată  
privind administratia publica locala, 
 Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE : 

Art.1 Se aprobă proiectului de buget al comunei Galbenu  pe anul 2019 si estimari pentru 
anii 2020-2022   , in conformitate cu anexele nr.1,2 si 3  care fac parte integranta din 
prezenta hotarare ,  
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate . 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Galbenu  şi compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.66 

din 15 noiembrie 2018  
 

privind :  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 
 
 Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila ,întrunit în şedinţă ordinara la data 
de 15.11.2018; 
 Având în vedere : 
      -    raportul primarului comunei; 

- referatul compartimentului financiar-contabil şi raportul de avizare  al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi control din cadrul Consiliului Local;  
- În conformitate cu : 
- Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal; 
-   art. 16 alin. (2) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
-    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,   
-    Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,  
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- O.U.G. nr.80/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind taxele judiciare 
de timbru,  

În baza Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Legii nr.207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală; 

În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  ::  

  
Art.1 Se aproba stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019, conform 
anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba  anexele nr.2,3,4,5,6,7,8,9 care fac parte integranta din prezenta hotarare . 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 
comunei Galbenu  prin compartimentul financiar contabil – impozite şi taxe . 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare şi va fi comunicată celor interesaţi.  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.67 

din 15 noiembrie 2018  
 
privind: aprobarea constituirii  Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Galbenu , judetul Braila. 

 
 Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila intrunit in sedinta sa ordinara din 
data de 15.11.2018 ; 
 Având în vedere: 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.21 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia, precum si prevederile Anexei nr.I,pct.II,alin(1) si alin (2) litera c, din H.G. 
nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunelor,oraselor si municipiilor; 

-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.81/2012- Anexa nr.14 privind 
atestareadomeniului public al comunei Galbenu,judetul Braila; 
-Legea nr.544/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 
completarile ulterioare;                                                        
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 
-In temeiul prevederilor art.36,alin(2),litera c ,art.45  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art.1  Se aproba constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunei Galbenu , judetul Braila, în următoarea componenţă: 

a) Cretu Rosca Valeriu Adrian – viceprimar-presedinte; 
b) Beizadea Georgeta –contabil -membru; 
c) Motoc Dumitru-agent agricol-membru; 
d) Tudor Dorin-cadastru si urbanism – membru; 
e) Istrate Stefan – secretar. 

Art.2 (1)  Comisia in componenta prevazuta la art.1. va intocmi inventarierea bunurilor care 
apartin sau urmeaza sa fie trecute in domeniul public al comunei Galbenu, judetul Braila, in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru intocmirea bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al 
comunelor,oraselor si municipiilor. 
          (2) Dupa intocmirea inventarului acesta va fi supus aprobarii Consiliului local Galbenu 
si va fi inaintat Consiliului Judetea Braila in vederea indeplinirii procedurilor legale, prin 
intermediul acestuia,pentru modificarea  corespunzatoare a Anexei nr.14 la Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.81/2012 privind atestarea domeniului public al judetului Braila. 
          (3)Orice modificari sau completari aduse inventarului public al comunei Galbenu vor fi 
prezentate spre insusire Consiliului local al comunei Galbenu. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Comisia prevazuta la 
art.1 cu sprijinul Consiliului local. 
Art.4 Secretarul comunei Galbenu  va comunica prezenta Hotarare persoanelor şi instituţiilor 
interesate. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.68 

din 15 noiembrie 2018  
 
privind: aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici si aprobarea modificarii 
cofinantarii , necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri in 
satele Pantecani si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila " , in urma Devizului 
General centralizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie   , conform cerintelor 
programului PNDL 
 
 Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila  intrunit in sedinta sa ordinara din 
data de 15.11.2018 ; 
 Avand in vedere : 
-devizul general centralizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie   privind cheltuielile de 
capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri in satele Pantecani 
si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila " ; 
-prevederile art.12 si 13 din OG nr 43/1997 privind Regimul drumurilor , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
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-avizul favorabil al comisiei de specialitate ; 
-prevederile OUG  nr .28/10.04.2013 privind Programul National de dezvoltare locala 
,,Modernizarea satului romanesc", cu modificarile si completarile ulterioare ;conform Ordinului 
nr.1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala; 
-in temeiul art.36/alin 2 , alin 6 lit a pct 13 , art.45 din Legea nr.215/2001  privind 
Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

ART.1 Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
Modernizare drumuri in satele Pantecani si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila "  
 conform anexei  , in urma Devizului General centralizat dupa finalizarea procedurilor de 
achizitie ,astfel : 
 Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei  
1. valoarea totala a investitiei (lei cu TVA) -7221915.26 LEI din care : 
Constructii - montaj (C+M)-6541480.62 LEI 
ART.2 Se aproba modificarea ,valorii totale necesare pentru finalizarea obiectivului de 
investitii (lei cu TVA)   conform anexei ,astfel : 
1. - cofinantare PNDL ,bugetul de stat -7020016.29 lei  
2.- cofinantare beneficiar -201898.97 lei 
ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Galbenu ,cu sprijinul Consiliului Local ; 
ART.4 Prin grija secretarului  unitatii administrativ teritoriale , prezenta hotarare va fi 
comunicata tuturor persoanelor si institutiilor interesate . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.69 

din 15 noiembrie 2018  
 
privind: aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici si aprobarea modificarii 
cofinantarii , necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare drumuri rurale in 
localitatea Zamfiresti , comuna Galbenu , judetul Braila " in urma Devizului General 
centralizator dupa actualizarea ofertei 
 Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila  intrunit in sedinta sa ordinara din 
data de 15.11.2018 ; 
 Avand in vedere : 
-devizul general centralizator dupa actualizarea ofertei   privind cheltuielile de capital 
necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfiresti 
, comuna Galbenu , judetul Braila "  
-prevederile art.12 si 13 din OG nr 43/1997 privind Regimul drumurilor , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
-avizul favorabil al comisiei de specialitate ; 
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-prevederile OUG  nr .28/10.04.2013 privind Programul National de dezvoltare locala 
,,Modernizarea satului romanesc", cu modificarile si completarile ulterioare ;conform Ordinului 
nr.1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala; 
-in temeiul art.36/alin 2 , alin 6 lit a pct 13 , art.45 din Legea nr.215/2001  privind 
Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
ART.1 Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfiresti , comuna Galbenu , judetul Braila "  
 conform anexei  , in urma Devizului General centralizator dupa actualizarea ofertei ,astfel : 
 Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei  
1. valoarea totala a investitiei (lei cu TVA) -3.192.568,39 LEI din care : 
Constructii - montaj (C+M)-2.797.350,39 LEI 
ART.2 Se aproba modificarea ,valorii totale necesare pentru finalizarea obiectivului de 
investitii (lei cu TVA)   conform anexei ,astfel : 
1. - cofinantare PNDL ,bugetul de stat -2.953.041,61 lei  
2.- cofinantare beneficiar -239.526,78 lei 
ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Galbenu ,cu sprijinul Consiliului Local ; 
ART.4 Prin grija secretarului  unitatii administrativ teritoriale , prezenta hotarare va fi 
comunicata tuturor persoanelor si institutiilor interesate . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.70 

din 29 noiembrie 2018  
 
privind: aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici si aprobarea modificarii 
cofinantarii , necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri in 
satele Pantecani si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila " , in urma Devizului 
General centralizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie   , conform cerintelor 
programului PNDL 
 
 Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila  intrunit in sedinta sa extraordinara 
din data de 29.11.2018 
 Avand in vedere : 
-devizul general centralizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie   privind cheltuielile de 
capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Modernizare drumuri in satele Pantecani 
si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila " ; 
-prevederile art.12 si 13 din OG nr 43/1997 privind Regimul drumurilor , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
-avizul favorabil al comisiei de specialitate ; 
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-prevederile OUG  nr .28/10.04.2013 privind Programul National de dezvoltare locala 
,,Modernizarea satului romanesc", cu modificarile si completarile ulterioare ;conform Ordinului 
nr.1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala; 
-in temeiul art.36/alin 2 , alin 6 lit a pct 13 , art.45 din Legea nr.215/2001  privind 
Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
ART.1 Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
Modernizare drumuri in satele Pantecani si Satuc din comuna Galbenu , judet Braila "  
 conform anexei  , in urma actualizarii Devizului General centralizat dupa finalizarea 
procedurilor de achizitie ,astfel : 
 Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei  
1. valoarea totala a investitiei (lei cu TVA) -7221915.26 LEI din care : 
    Constructii - montaj (C+M)-6541480.61 LEI 
ART.2 Se aproba modificarea ,valorii totale necesare pentru finalizarea obiectivului de 
investitii (lei cu TVA)   conform anexei ,astfel : 
1. - cofinantare PNDL ,bugetul de stat -7020016.29 lei  
2.- cofinantare beneficiar -201898.97 lei 
Art. 3   Incepand cu data prezentei ,Hotararea C.L Galbenu cu nr.68/15.11.2018 isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
ART.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Galbenu ,cu sprijinul Consiliului Local ; 
ART.5   Prin grija secretarului  unitatii administrativ teritoriale , prezenta hotarare va fi 
comunicata tuturor persoanelor si institutiilor interesate . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     BACIU MARIAN                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.71 

din 29 noiembrie 2018  
 
privind : completarea “Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al  
comunei Galbenu, judetul Braila”,prin includerea drumului comunal DC45. 
 
       Consiliul Local al comunei Galbenu,judetul Braila, intrunit in sedinta  extraordinara la 
data de 29.11.2018: 
 Având în vedere : 
        -    referatul viceprimarului comunei; 
 -raportul de avizare  al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control din cadrul Consiliului Local: 
-Protocol nr.1207/19.03.1998: 
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-actualizarea si adoptarea  Planului Urbanistic General al comunei Galbenu aprobat prin HCL 
nr. 4/29.01.2018 
 Prevederile art. 554, alin.1 din Legea nr.287/2009-Codul civil , cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-prevederile art.3 alin 4 , art.21 si art.22 din Legea nr .213/1998, acualizata privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 
art.VI,VII,X, din Anexa NR.1 a H.G.R. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunelor , oraselor 
, municipiilor si judetelor . 
 In temeiul art.36 , alin.2 lit c ,alin.6 ,lit a) punct 13 si art.45 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Consiliul  local al comunei Galbenu , judetul Braila aproba completarea bunurilor ce 
apartin inventarului  public al comunei , dupa cum urmeaza . 
La sectiunea I , BUNURI IMOBILE , dupa pozitia 47 se introduce o noua pozitie , pozitia 48 , 
conform anexei , parte integranta din prezenta hotarare . 
Art.2 Hotararea   Consiliului Local Galbenu nr 18/05.05.2011 va fi completata  cu prevederile 
prezentei Hotarari . 
Art.3 Cu ducere la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Galbenu cu sprijinul Consiliului Local . 
Art.4 Prin grija secretarului comunei Galbenu , judetul Braila , prezenta Hotarare va fi 
comunicata si inaintata tuturor institutiilor si persoanelor interesate ; 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
           BACIU MARIAN                                                                                 SECRETAR 
                                                                                                                ISTRATE STEFAN 
                                                                                     
 
Comuna Galbenu     Judetul Braila      Anexa  HCL nr. 71   /29.11.2018 
Comisia speciala pentru intocmirea 
Inventarului bunurilor care alcatuiesc  
Domeniul public al comunei Galbenu 

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GALBENU 

Nr. 
crt  

Cod clasificare Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 

Valoare de 
inventar 

Situatia 
juridica 
actuala 

48 1.3.7 Drum 
comunal 45 

Traseu:DJ203 

Satuc -  incinta 
Ferma 

Baraganului 

lungimea -3 km 

1930 Fara valoare Protocol 
1207 

actualizat cu 
HCL 66/2018 

 Comisia speciala pentru inventarierea  bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Galbenu, judetul Braila, 

Membri:Cretu Rosca Valeriu Adrian – viceprimar-presedinte 
                      Beizadea Georgeta –contabil -membru; 
                      Motoc Dumitru-agent agricol-membru; 
                     Tudor Dorin-cadastru si urbanism – membru; 

  Istrate Stefan – secretar comuna. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.72 

din 29 noiembrie 2018  
 
privind : aprobarea Planului de masuri al Comitetului local pentru situatii de urgenta al 
comunei Galbenu pentru desfasurarea in conditii de normalitate a activitatilor in 
perioada sezonului rece 2018- 2019; 
 
 Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinara de 
lucru, azi data de mai sus; 
 Avand in vedere: 
      -prevederile art. 1 alin.(2), art. 4 alin.(1), din OUG Nr. 21/2004 privind Sistemul National 
de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea 15/2005; 
      -prevederile Hotararii Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
      -problemele care pot sa apara ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada de 
iarna (ninsori abundente, vant puternic, viscol, polei); 
      -adresa nr.1962671/20.11.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Dunarea” al 
Judetului Braila; 
      -expunerea de motive a Inspectorului de protectie civila al comunei Galbenu ; 
      -referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Galbenu; 
      -avizul comisiei de specialitate; 
       In conformitate cu art. 45, alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1), lit. b , art.47 alin.(1), 
art.63 alin.(1), lit. d, coroborat cu alin.(5), lit. b din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba Planul de masuri al Comitetului local pentru situatii de urgenta al 
comunei Galbenu pentru desfasurarea in conditii de normalitate a activitatilor in 
perioada sezonului rece 2018- 2019, conform Anexei 1, care face parte integranta din 
prezenta Hotarare; 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza domnul Ganea Nicolae, 
primarul comunei Galbenu, presedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta al 
comunei Galbenu si domnul Toader Marius, seful Serviciului voluntar pentru situatii de 
urgenta Galbenu; 
Art.3 Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului comunei, Primarului comunei 
Galbenu, sefului Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul primariei, Institutiei 
Prefectului – Judetul Braila si se aduce la cunostinta publica prin afisare; 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
           BACIU MARIAN                                                                                 SECRETAR 
                                                                                                                ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARÂREA NR.82 
din 29 noiembrie 2018  

privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de 
Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca.  

       Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29noiembrie 2018; 
       Având în vedere: 
      ►adresa nr.166/25.10.2018 aUnității de Asistență Medico Socială Ianca, prin care se 
solicită actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.104/17.12.2009; 
      ►dispoziţiile art.2 alin.(1) și art.3 alin.(3) lit.a) din Normele privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. 
nr.412/2003,coroborate cu prevederile art.4 alin.(1) din H.G. nr.867/2015pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primaruluiși raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 
       În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2, 
art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială 
din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca se actualizează potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2) DoamnaAlexe Maria, consilier local în funcție, se deleagă să facă parte din consiliul 
consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială, pe perioada exercitării mandatului. 
Art.2 (1) Cu punerea în aplicare aRegulamentului de organizare și funcționare se 
însărcinează directorulUnității de Asistență Medico Socială Ianca. 
            (2) Programul de lucru al personaluluiUnității de Asistență Medico-Socială, care nu își 
desfășoară activitatea în ture, este 8,00-16,30 în zilele de luni - joi și 8,00-14,00 în ziua de 
vineri. 
Art.3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Regulamentul de organizare și funcționare a U.A.M.S. Ianca aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.104/17.12.2009. 
           (2) Regulamentul de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială 
se va completa corespunzător cu seria/nr. noului certificat de acreditare și a licenței de 
funcționare, după emiterea acestora, prin grija directorului unității. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului. 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
        Dănuț   PISICĂ                                                                       Alexandru STERIAN 
 

 
                                                                                              Anexa la H.C.L.nr.82/29.11.2018 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
AL UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ IANCA 

 
 Dispoziții generale 
 Art.1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al 
serviciului social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" aprobat prin hotărâre a 
Consiliului Local al orașului Ianca, județul Brăila, în vederea asigurării funcționării acestuia cu 
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor 
beneficiare/reprezentanților legali la informațiile privind condițiile de admitere, serviciile 
oferite, etc. 
 (2) "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca", denumită în continuare U.A.M.S. 
Ianca, este instituție de asistență socială de interes public , cu personalitate juridică, înființată 
în subordinea Consiliului Local al orașului Ianca, județul Brăila,  având sediul în orașul Ianca, 
str. Teilor, nr. 74, județul Brăila. 
 (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele 
beneficiare, cât și pentru angajații unității și, după caz, pentru membrii familiilor beneficiarilor, 
reprezentanților legali, vizitatori. 
Identificarea serviciului social 
 Art.2 Serviciul social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca", cod serviciu social 
8710 CRMS-I, este înființat și administrat de furnizorul Unitatea de Asistență Medico-Socială 
Ianca, județul Brăila, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria __nr. _________ și 
deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr......................, CIF 16737000, cu sediul 
în oraș Ianca, str. Teilor, nr. 74, jud. Brăila. 
Scopul serviciului social 
 Art.3  U.A.M.S. Ianca are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și 
strategiilor de asistenta medico-sociala prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii 
medicale, precum şi servicii sociale persoanelor vârstnice cu diferite afecțiuni cronice, care 
nu au posibilitatea să-și asigure nevoile medico-sociale si care îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate.   
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 Art.4 (1) Serviciul social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" funcționează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, 
după cum urmează: 
-Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea şi 
finanțarea unităților de asistență medico-sociale; 
- Instrucţiunile nr.1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 
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- H.G. nr. 867/2015 pentru promovarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale dar și în conformitate 
cu alte acte normative aplicabile domeniului. 
 (2) Standardul minim de calitate aplicabil este reprezentat de Ordinul 2126/2014 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul 
de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor 
sociale, anexa 10. 
 (3) Serviciul social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" este înființat prin 
Hotărarea Consiliului Local al orașului Ianca, județul Brăila nr. 53 din 23.09.2003, ca instituție 
publica specializata, cu personalitate juridica, in regim rezidențial, sub autoritatea Consiliului 
Local Ianca. 
 (4) Serviciul social este "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca", cod serviciu 
social 8710 CRMS-I, este furnizat și administrat de furnizorul de servicii sociale "Unitatea de 
Asistență Medico-Socială Ianca". 
Principiile care stau la baza acordării serviciului social 
 Art.5 (1) Serviciul social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" se organizează 
și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de 
asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în 
celelalte acte internaționale în materiale la care România este parte, precum și în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
 (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Unității 
de Asistență Medico-Socială Ianca" sunt următoarele: 
   a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
  b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește 
egalitatea de șanse și tratament , participarea egală, autodeterminarea, autonomia și 
demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la 
persoanle beneficiare; 
   c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 
   d) deschiderea către comunitate; 
    e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt; 
   f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se 
cont, după caz , de vârstă, de gradul său de maturitate și de discernământ; 
   g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după 
caz, cu frați, părinți, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a 
dezvoltat legături de atașament; 
   h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
   i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare; 
   j) preocuparea prematură pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau , după 
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului 
și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent; 
  k) încurajarea inițiativelor individualeale persoanelor beneficiare și a implicării active a 
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate; 
   l) asigurarea unei intervenții profesioniste , prin echipă multidisciplinară; 
   m) asigurarea confidențilității și a eticii profesionale; 
  n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat; 
   o) colaborarea Unității cu serviciul public de asistență socială; 
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 Beneficiarii serviciilor sociale 
 Art.6 (1) Capacitatea aprobată a "Unității de Asistență Medico-Socială Ianca" este de 
25 de locuri. 
 (2) Beneficiarii serviciilor sociale ai "Unității de Asistență Medico-Socială Ianca" sunt 
persoane cu afecțiuni cronice și somatice care necesită temporar sau permanent tratament, 
supraveghere, asistare, îngrijire și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, 
psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile medico-sociale și să își dezvolte 
propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 
 (3) Beneficiază de serviciile sociale ale Unității persoana vârstnică care se găsește în 
una dintre situațiile: 
a) nu are familie sau nu se găsește în întreținerea unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare; 
b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condiții de locuit pe baza resurselor 
proprii; 
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt justificate prin asigurarea îngrijirii 
necesare; 
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile medico-sociale, datorită bolii ori stării fizice 
sau psihice. 
 (4) Accesul unei persoane vârstnice în Unitate se face avându-se în vedere 
următoarele criterii de prioritate: 
a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; 
b) nu se poate gospodări singură; 
c) este lipsită de susținători legali sau acestia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită 
stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale; 
d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii. 
 Art.7 (1) Internarea la "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" este recomandată 
de către unități sanitare cu paturi și de către persoane fizice sau juridice și este condiționată 
de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu grila de evaluare 
medico-socială, aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătății și ale 
Ministerului Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

 Acte necesare pentru admiterea în Unitate sunt următoarele: 
   a) grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unitați de asistență 
medico-socială aprobata prin Ordin 491/180/2003; 
   b) planul de interventie intocmit de asistentul social SPAS; 
   c)Acte de stare civila in xerocopie(dupa caz BI/CI, certificat de nastere, certif. de căsătorie 
e.t.c) 
   d) Cerere de internare adresata conducatorului unității; 
   e) Acte doveditoare privind veniturile realizate cu caracter permanent ale persoanei asistate 
și ale susținătorilor legali (daca este cazul): 
-Talon pensie / decizie de pensionare, adeverința de venit de la secția financiară teritorială, 
ajutoare sociale/speciale, adeverința salariat reprezentant legal (daca este cazul); 
-Declarație pe propria răspundere în cazul celor fără venituri; 
   f) Declarație privind obligativitatea reprezentantului legal de a face plata contribuției lunare 
(daca este cazul), ridicarea persoanei asistate în caz de externare sau deces / declarație 
privind lipsa  reprezentantului legal; 
   g) Adeverinta medicala din care sa reiasă ca persoana asistată nu suferă de boli 
infectocontagioase 
(medicul de familie) si cu afectiunile cuprinse in fisa medicului de familie; 
   h) Alte documente si analize medicale, daca este cazul: bilete de ieșire din spital, scrisoare 
medicală de la medicul specialist, certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu 
grad de handicap, alte certificate medicale sau de analiza; 
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   i) Copie xerox după eventuale hotărâri judecătorești sau contracte de vânzare-cumpărare 
în care sunt stabilite obligații de întreținere pentru persoana asistată, sau obligații ale 
acesteia privind internarea altor persoane; 
 (3) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarului sunt: 
a) persoanele vârstnice cu afecțiuni care necesită îngrijire medicală temporară sau 
permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu; 
b) persoanele care nu se pot gospodări singure, fiind dependente de serviciile sociale de 
bază; 
c) persoanele fără posibilități materiale de întreținere, fără întreținători legali, sau cu 
întreținători legali care nu pot să le asigure protecția și îngrijirea, datorită stării de sănătate 
și/sau a situației economice și a sarcinilor de familie; 
d) persoanele cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a orașului Ianca, județ Brăila. 
 (4) Directorul Unității de Asistență Medico-Socială Ianca aprobă internarea în unitate 
cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament, dar și ținând cont de 
locurile disponibile. 
 Art.8 (1) La admiterea solicitantului în Unitate se încheie între solicitant / aparținător 
legal și conducerea Unității un contract de furnizare a serviciilor medico-sociale. Contractul 
respectă clauzele prevăzute în modelul de contract aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii 
Solidarității Sociale și Familiei nr. 73/2005. 
 (2) Contractul se completează în dublu exemplar, unul este dat 
beneficiarului/aparținătorului legal , iar cel de-al doilea se anexează la dosarul beneficiarului. 
 (3) Contribuția lunară a beneficiarului și / sau aparținătorului legal se stabilește în 
conformitate cu legislația în vigoare și se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al orașului 
Ianca. 
 Art.9 (1) Serviciile încetează în următoarele condiții: 
a) a expirat durata pentru care a fost încheiat contractul; 
b) există acordul părților pentru încetarea contractului; 
c) scopul contractului a fost atins; 
d) în caz de forță majoră dacă este invocată; 
e) sunt încălcate clauzele contractului și nu se respectă regulamentul de ordine interioară; 
f) în cazul unui comportament violent, neadecvat al asistatului sau în cazul distrugerii 
bunurilor aparținând Unității; 
g) în cazul în care nu se plătește contribuția stabilită conform legii, timp de 3 luni consecutive. 
Aceasta atrage după sine externarea pacientului. 
 Art.10 (1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Unitatea de Asistență 
Medico-Socială Ianca" au următoarele drepturi: 
   a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
   b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
   c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
   d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate; 
   e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 
exerciţiu; 
   f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
   g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
 (2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Unitatea de Asistență 
Medico-Socială Ianca" au următoarele obligații: 
a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și 
economică; 
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b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor medico-sociale, după principiul "Facem 
totul pentru bolnav, dar nimic din ce își poate face singur"; 
c) să se implice în programul de îngrijire și recuperare și eventual în reintegrarea familială; 
d) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor medico-sociale 
furnizate, în funcție de tipul de servicii primite și de situația familială; 
e) să protejeze și să îngrijească patrimoniul Unității; 
f) să aibă un comportament adecvat, civilizat față de ceilalți pacienți și față de personalul 
Unității; 
g) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală; 
h) să respecte și să accepte medicația scrisă de medic în foaia de observație fără 
automedicație (medicamente luate fără prescripție medicală) ; 
i) să-și protejeze singur sau cu ajutorul familiei bunurile de valoare și banii la internarea în 
Unitate; 
j) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, precum și Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Unității. 
 Activități și funcții 
 Art.11 Principalele funcții ale serviciului social Unitatea de Asistență Medico-Socială 
Ianca 
sunt următoarele: 
 a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activități: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduirea pe perioadă determinată; 
3. îngrijirea personală; 
4. asistență pentru sănătate; 
5. recuperare/reabilitare funcțională; 
6. socializare și activități culturale; 
7. integrare/reintegrare socială; 
8. cazare; 
9. alimentație; 
10. reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea. 
 b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 
1. punerea la dispoziția publicului larg a materialelor informative privind activitățile derulate, 
serviciile oferite si actele necesare la admitere; 
2. facilitarea accesului potențialilor beneficiari/reprezentanților legali, membrilor din familie, 
anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a 
activităților / serviciilor, în baza unui program de vizită; 
3. realizarea unor demersuri pentru ca beneficiarii și orice persoană internată precum și 
instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, să cunoască activitatea și 
performanțele sale; 
4. derularea unor activităţi cultural-educative; 
5. elaborarea de rapoarte de activitate; 
 c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în 
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 
potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 
1. informarea personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartea 
drepturilor beneficiarului si Codul de etică; 
2. informarea beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, precum și asupra 
drepturilor fundamentale; 
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3. informarea beneficiarilor/reprezentanți legli cu privire la tipuri de abuz, modalitatea de 
identificare și sesizarea eventualelor abuzuri sau asupra altor forme de tratament degradant, 
cât și modul de formulare a enentualelor sesizări/reclamații. 
 d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor 
 e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Unității prin 
realizarea 
următoarelor activități: 
1. funcționarea Unității conform prevederilor regulamnetului propriu de organizare și 
funcționare; 
2. cunoașterea și aplicarea normelor legale privind gestionarea și administrarea resurselor 
financiare, materiale și umane ale Unității; 
3. întocmirea bugetului propriu al Unității și a contului de execuție a exercițiului bugetar; 
4. asigurarea integrității și păstrării în bune condiții a patrimoniului Unității: clădiri, instalații, 
dotări, aparatură; 
5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei 
desfășurări a activității Unității; 
6. identificarea anuală a nevoilor de perfecționare a personalului Unității și asigurarea, 
pregătirea și instruirea personalului. 
 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal 
 Art.12 (1) Serviciul medico-social "Unitatea de Asistență Medico-Socială Ianca" 
funcționează cu un număr total de 29 posturi aprobate conform prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local Ianca nr15/2018, din care ocupate: 
a) personal de conducere: director, contabil-sef – 2 
b) personal de specialitate medico-social - 6 
c) Personal de specialitate auxiliar sanitar- 6 
d) personal financiar-contabilitate, administrativ, intreținere – reparații, deservire – 6 
 2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 60% din totalul personalului. 
Personalul de conducere 
 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi 
prevăzut în statul de funcţii aprobat, raportul beneficiar/angajat asigura prestarea serviciilor in 
cadrul unității si se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea 
standardelor minime de calitate. 
 Personalul de conducere 
 Art.13 (1) Personalul de conducere este format din: 
a) Director; 
b) Contabil – șef 
(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt următoarele: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Unității 
și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc 
în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 
serviciilor sociale, Codul Muncii, etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Unității, stadiul implementării 
obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Consiliul Local al orașului Ianca; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și 
perfecționare; 
d) colaborează cu alte unități/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătațirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii 
care să răspundă nevoilor personale beneficiare; 
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e) întocmește raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații Unității; 
g) propune  Consiliul Local al orașului Ianca aprobarea structurii organizatorice și a numărului 
de personal; 
h) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale dreptului beneficiarilor în cadrul Unității pe care o conduce; 
i) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul Unității și dispune, în 
limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități 
sau formulează propuneri în acest sens; 
j) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a 
regulamentului de organizare și funcționare. 
k) reprezintă Unitatea în relațiile cu  Consiliul Local al orașului Ianca și după caz, cu 
autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, 
precum și în justiție; 
l) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de 
la nivelul primăriei și de la nivel județean cu alte instituții publice locale și organizații ale 
societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
m) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Unității, în condițiile legii; 
n) întocmește proiectul bugetului propriu al Unității și contul de încheiere a exercițiului 
bugetar; 
o) asigură aducerea la cunoștință atât a personalului, cât și beneficiarilor, a prevederilor din 
regulamentul propriu de organizare și funcționare; 
p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
 (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs, sau , dupa caz, examen, în condițiile 
legii. 
 (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu 
diplomă de licență de învățământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic, și al 
științelor administrative, cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
 (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorului instituției se 
face în condițiile legii. 
 Consiliul consultativ 
 Art.14 (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: 
a) monitorizarea activității Unității de Asistență Medico-Socială Ianca, în ceea ce privește 
respectarea standardelor minime de calitate; 
b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește 
funcționarea Unității. 
c) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, 
luând măsurile necesare, pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare, daca 
este cazul. 
 (2) Consiliul consultativ este compus din 5 reprezentanți, desemnați de director prin 
decizie, după cum urmează: 
a) un reprezentant al Consiliului Local al orașului Ianca, desemnat prin hotărâre a Consiliului 
Local; 
b) doi reprezentanți ai beneficiarilor; 
c) un reprezentant al primarului; 
d) un reprezentant al societății civile; 
 (3) Consiliul consultativ se întrunește de câte ori este nevoie, la convocarea 
directorului sau la cererea majorității membrilor, și îndeplinește următoarele atribuții 
principale: 
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a) analizează și aprobă programele de activitate ale Unității; 
b) participă la deciziile privind planificarea bugetulu de venituri și cheltuieli, în vederea 
aprobării 
acestuia de către Consiliul Local; 
e) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale Unității, 
luând 
măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din Unitate; 
f) analizează și propune măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților; 
h) analizează activitățile derulate în unitate și propune măsuri și programe de îmbunătățire a 
acestora; 
i) după caz își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate 
unei persoane beneficiare în situația în care acesta nu respectă clauzele contractului de 
acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea 
acestuia în Unitate în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau pentru personalul 
Unității. 
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar. 
 Art.15 (1) Personalul de specialitate este format din: 
a) Medic (221108); 
b) Asistent medical generalist  (325901); 
c) Asistent Social (263501); 
d) Infirmieră (532103); 
e) Îngrijitor; 
 (2) Atribuțiile generale ale personalului de specialitate sunt următoarele: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialiști din alte unități în vederea soluționării cazurilor precum și 
identificări de resurse, etc. ; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii Unității situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.; 
e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și 
respectării legislației în domeniu; 
g) alte atribuții prevăzute în standardul de calitate aplicabil. 
 (3) Atribuțiile personalului de specialitate și auxiliar: 
 A. Medic 
a) organizează și răspunde de activitatea de asistență medicală acordată asistaților; 
b) examinează la internare, și, după caz, la externare, fiecare asistat; 
c) întocmește foile de observație ale asistaților, asigură înscrierea tratamentului și a evoluției 
boli, precum și păstrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete 
de ieșire și altele asemenea); 
d) instituie și urmăresc, după caz, aplicarea tratamentelor medicale și a regimurilor dietetice, 
supraveghează tratamentele medicale efectuate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie le 
efectuează personal; 
e) asigură respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri 
de recuperare, și altele asemenea, pentru asistați; 
f) trimite la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească; 
g) confirmă decesul, consemnează această situație în foile de observație; 
h) asigură instruirea proprie și a personalului din subordine în problemele privind cunoașterea 
reglementărilor din domeniul medico-sanitar; 
i) controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănătate publică și a 
normelor de protectie a muncii; 
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j) efectuează ancheta epidemiologică preliminară în cazul apariției unor focare de boli 
transmisibile; 
k) răspunde de păstrarea, prescrierea și evidența substanțelor stupefiante; 
l) răspunde de utilizarea corectă a aparaturii medicale și a instrumentarului Unității; 
m) participă la analizele periodice ale activității Unității și la elaborarea de către conducerea 
acesteia a raportărilor și a materialelor informative; 
n) informează conducerea Unității asupra aspectelor deosebite privind supravegherea și 
îngrijirea persoanelor asistate; 
o) face parte din echipa multidisciplinară; 
p) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
r) respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și la plecare; 
s) respectă normele igienico-sanitare , de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
t) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, 
ROF, RI, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și norme privind gestionarea 
deșeurilor provenite din activitatea medicală; 
u) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
v) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului în cazuri deosebite; 
w) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
x) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea conform legilor în vigoare. 
 B. Asistent medical generalist 
a) participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra stării 
și  voluției acestora și execută indicațiile medicilor în ceea ce privește efectuarea 
tratamentului și a analizelor medicale, regimul alimentar și igiena persoanelor respective; 
b) identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilește prioritățile, 
elaborează și îndeplinește planurile de îngrijire și evaluează rezultatele obținute; 
c) recoltează produse biologice pentru analize de laborator, în conformitate cu prescripțiile 
medicilor; 
d) preia pacientul nou internat, verifică toaleta personală , ținuta de spital și îl repatriază în 
salon; 
e) supraveghează preluarea de către persoana desemnată în secție a obiectelor personale 
ale pacientului, pe bază de inventar; 
f) efectuează controlul epidemiologic al beneficiarilor la internarea în Unitate, la revenirea 
acestora din familii după învoiri și după externarea din unitățile sanitare unde au urmat 
tratamente specifice; 
g) acordă prim ajutor în situații de urgență, apelează serviciul 112, în caz de urgență 
medicală anunță medicul; 
h) răspunde de îngrijirea persoanelor supravegheate și urmărește efectuarea de către 
infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei corporale și de pat, asigurarea condițiilor 
pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției și altele asemenea; 
i) supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente și supraveghează 
distribuirea alimentației în conformitate cu prescripțiile cuprinse în foile de observație; 
j) preia medicamentele de la punctul farmaceutic și le repartizează conform prescripțiilor 
medicale (tratament acut, subacut și cronic) ; 
k) răspunde de gestiunea aparatului de urgență, ține evidența stocurilor de medicamente 
conform baremului afișat, completează la zi stocurile epuizate; 
l) respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a medicamentelor cu regim 
special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc. ) ; 
m) răspunde de curățenia saloanelor și anunță conducerea unității în ceea ce privește 
deficiențele de igienă (alimentarea cu apă, instalații sanitare, încălzirea, etc.); 
n) pregătește materiale pentru sterilizare și efectuează sterilizarea respectând condițiile de 
păstrare a materialelor sterile și utilizarea lor în limita termenului de valabilitate; 
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o) participă la acordarea îngrijirilor paleative; 
p) se integrează în graficul pe ture stabilit de conducerea Unității și efectuează verbal și în 
scris preluarea și predarea fiecărei persoane internate și a serviciului în cadrul raportului de 
tură; 
q) în caz de deces a persoanelor internate, inventariază obiectele personale ale acestora și 
organizează transportul  si preluarea cadavrelor de către aparținători; 
r) respectă permanent și răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea și 
dezinfecția mâinilor, cât și a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise; 
s) utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentele din dotare, 
supraveghează colectarea materialelor și a instrumentarului de unică folosință utilizat și 
urmărește colectarea deșeurilor infecțioase în vederea distrugerii; 
t) controlează calitatea alimentației pregătite înainte de servirea meselor principale, refuză 
servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare din punct de vedere dietetic și igienico-
sanitar, consemnând observațiile în condica blocului alimentar; 
u) calculează caloriile pe fiecare listă de alimente; 
v) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar primite din 
partea Unității; 
x) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un 
limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
y) respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și la plecare; 
z) respectă reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul și combaterea 
infecțiilor nosocomiale; 
aa) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a 
muncii, 
ROF, RI, norme privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și norme privind 
gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală; 
bb) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
cc) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului de gardă sau a 
conducerii unității, în cazuri deosebite; 
dd) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
ee) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine pedepsirea , conform legilor în vigoare. 
 C. Asistent social 
a) este responsabil de activitatea de comunicare cu publicul și de informare a beneficiarilor; 
b) acordă consiliere și sprijin în vederea realizării demersurilor necesare obținerii drepturilor 
sociale (ajutoare bănești, materiale și sociale, pensii și altele asemenea); 
c) întocmește documentația necesară pentru internarea în Unitate; 
d) ține evidența asistaților în registrul de evidență și se ocupă de registrul vizelor de flotant, 
reprezentând actele la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul 
Primăriei Ianca; 
e) furnizează persoanelor internate sau aparținătorilor acestora, informații privind drepturile 
de care beneficiază, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și în ceea ce privește 
funcționarea Unității de Asistență Medico-Socială Ianca; 
f) colaborează cu organizațiile neguvernamentale, fundații, asociații la realizarea unor 
programe care se adresează grupurilor țintă, din care fac parte persoane internate în 
Unitatea de Asistență 
Medico-Socială Ianca; 
g) participă la elaborarea planului individualizat de servicii; 
h) participă la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale; 
i) participă la elaborarea strategiilor și planurilor de asistență socială județene și, după caz, 
locale; 
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j) respectă și apără drepturile persoanelor internate; 
k) respectă codul deontologic al asistentului social, în special caracterul de confidențialitate al 
activității de asistență socială; 
l) face parte din echipa multidisciplinară; 
m) la încetarea CIM, predă șefului direct echipamentul și obiectele de inventar primite din 
partea Unității; 
n) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu crează stări conflictuale, folosește 
un 
limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
o) respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și la plecare; 
p) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
q) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii 
ROF, RI, normele privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normele privind 
gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală; 
r) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
s) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului sau a contabilului-
șef, în cazuri deosebite; 
t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
u) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea conform legilor în vigoare. 
 D. Infirmieră 
a) își desfășoară activitatea numai după îndrumarea și supravegherea asistenților medicali; 
b) pregătește paturile și schimbă lenjeria persoanelor internate, zilnic, și/sau de ori câte ori 
este nevoie; 
c) efectuează și participă la toaleta zilnică a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori 
este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 
d) acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice; 
e) acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, 
tăvițe renale și altele asemenea); 
f) pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajută pe cei care necesită ajutor 
pentru deplasare; 
g) cunoaște soluțiile dezinfectante și modul de folosință, asigură curățenia și păstrarea 
recipientelor utilizate; 
h) ajută la pregătirea persoanelor internate în vederea examinării; 
i) transportă lenjeria de pat și de corp utilizată în locurile special amenajate la spălătorie și 
aduce lenjeria curată la locurile special amenajate, cu respectarea circuitelor igienice; 
j) efectuează zilnic curățirea suprafețelor, meselor și a noptierelor; 
k) pregătește saloanele pentru dezinfecție ori de câte ori este necesar; 
l) efectuează curățenia și dezinfecția cărucioarelor, a tărgilor și a altor obiecte care servesc la 
deplasarea persoanelor internate; 
m) colectează materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință utilizat în recipiente 
speciale și asigură transportul acestora în spațiile amenajate pentru depozitare, în vederea 
neutralizării; 
n) ajută asistenții medicali la schimbarea poziției persoanelor imobilizate; 
o)în situația decesului persoanelor internate, pregătește cadavrele și participă la transportul 
acestora; 
p) utilizează echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de organizare a Unității, 
schimbându-l ori de câte ori este nevoie; 
r) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 
nosocomiale; 
s) transportă alimentele de la blocul alimentar în sala de mese sau în saloane, cu 
respectarea normelor igienico-sanitare; 
t) transportă deșeurile menajere la locul depozitării, respectând normele legale; 
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u) asigură spălarea veselei și a tacâmurilor, ordinea și curățenia în saloanele persoanelor 
internate; 
v) asigură păstrarea și utilizarea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire; 
w) preia la solicitarea asistentei-șefe atribuțiile altei colege, în eventualitatea absenței 
acesteia apărute inopinat; 
x) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
y) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
z) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
aa) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
bb) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitatea muncii 
ROF, ROI, normele privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normele 
privind gestionarea deșeurilor provenite din activități medicale; 
cc) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
dd) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului de gardă, sau a 
conducerii unității, în cazuri deosebite; 
ee) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
ff) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine pedepsirea conform legilor în vigoare. 
 E. Îngrijitor curățenie 
a) efectuează zilnic curățenia în coridoare, birou, scări interioare, uși, coșuri de gunoi, 
scrumiere, 
morgă, subsol, terase, grupuri sanitare (baie, WC), etc. 
b) asigură curățenia încăperilor repartizate, pardoseli, ferestre, mobilier, etc; 
c) asigură buna aerisire a coridoarelor și a celorlalte spații repartizate pentru curățenie; 
d) efectuează dezinfecția zilnică a băilor, WC-urilor cu materiale și ustensile folosite numai în 
aceste locuri; 
e) transportă gunoiul și resturile alimentare la locul stabilit pentru acestea; 
f) asigură spălarea periodică, prin spălătoria unității, a covoarelor și fețelor de masă din 
saloane; 
g) răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are în grijă, 
precum și a celor care se folosesc în comun; 
h) înlocuiește când este cazul pe alt personal de serviciu numai cu acordul conducerii 
Unității; 
i) ajută infirmierele când este cazul la transportarea bolnavilor la grupurile sociale, pentru 
tratament sau deplasări recreative; 
j) răspunde în mod solitar cu infirmierele de existența, păstrarea în bune condiții a veselei și 
tacâmurilor; 
k) poartă în timpul programului echipamentul de lucru și cel de protecție a muncii, la care are 
dreptul, și îl întreține în stare bună; 
l) preia la dispoziția aistentei atribuțiile altei colege, în eventualitatea absenței acesteia 
apărute inopinat; 
m) transportă deșeurile infecțioase, menajere, la locul depozitării, respectând normele legale; 
n) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
o) colaborează cu tot personalul secției și/sau administrativ, nu creează stări conflictuale, 
folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de 
lucru; 
p) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
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q) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului de gardă, asistentei 
sau conducerii unității, în cazuri deosebite; 
r) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor ; 
s) respectă reglementările legale privind sănătatea și securitatea muncii ROF, ROI, normele 
privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normele privind gestionarea 
deșeurilor provenite din activități medicale; 
t) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
u) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine pedepsirea conform legilor în vigoare; 
v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite ce conducerea Unității. 
 Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire 
 Art.16 (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: 
aprovizionare, mentenanță, achiziții, etc. Este format din: 
a) Administrator 
b) Contabil sef 
c) Muncitor calificat bucătar/lucrător bucătărie 
d) Casier magaziner 
e) Muncitor portar 
f) Spălătoreasă 
 (2) Atribuțiile personalului administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 
 A. Administrator 
a) urmărește, controlează și răspunde de toate problemele de administrare și de întreținere a 
clădirilor, instalațiilor, a construcțiilor speciale și bunuri de inventar care le are în primire, fiind 
gestionarul tuturor acestora; 
b) supraveghează buna întreținere a imobilelor, instalațiilor sanitare, lumină, apă, încălzire, a 
instalațiilor pentru captarea și aducțiunea apei, a construcțiilor speciale, a obiectelor de 
inventar, etc., luând măsuri urgente și eficiente pentru remedierea defecțiunilor constatate. 
Răspunde de folosirea justă a instalațiilor și utilajelor și de funcționarea lor permanentă; 
c)este responsabil de problemele de prevenire/pază contra incendiilor, se îngrijește ca toate 
clădirile să fie dotate cu utilaje pentru prevenirea și stingerea incendiilor, controlând 
permanent existența, buna întreținere și funcționarea lor; 
d) organizează și instruiește echipele de acțiune în caz de incendiu; 
e) răspunde de starea igienico-sanitară a instituției, la nevoie ia măsuri de dezinfectare, 
dezinsecție și deparazitare; 
f) răspunde de curățenia și ordinea din interiorul clădirilor, din curtea instituției, din anexele și 
de trotuarele din jur. În acest scop, primește materiale necesare de la magazie, le distribuie 
celor ce fac curățenia, urmărește folosirea lor rațională și îndrumă personalul în efectuarea 
curățeniei; 
g) răspunde de evacuarea la timp a gunoaielor, de buna funcționare a instalațiilor de 
canalizare, de vidanjarea la timp a decantorului, de curățatul zăpezii de pe acoperișuri, 
terase, alei, trotuare, curți, etc.; 
h) se îngrijește de asigurarea cu combustibilul (auto, generator, cositoare) necesar și 
răspunde de consumul rațional al acestuia. Urmărește permanent funcționarea instalațiilor de 
încălzit, curățarea coșurilor; 
i) arhivează și păstrează registrele și documentele financiar-contabile în arhiva Unității, 
conform prevederilor legale și a regulilor generale privind păstrarea documentelor, evidența și 
eliminarea documentelor din arhivă; 
j) organizează și răspunde de pază și de securitatea clădirilor, urmărește să nu pătrundă 
persoane străine fără îndeplinirea formelor ordonate sau să nu se scoată bunuri din instituție 
fără forme legale; 
k) organizează înhumarea decedaților care nu au familie sau reprezentanți și ține evidența 
mormintelor din cimitir; 
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l)verifică prezența la serviciu a personalului din subordine, se îngrijește de dotarea celor 
îndreptățiți cu echipamentul și materialele de protecție la care au dreptul conform 
normativelor; 
m) determină necesarul de alimente, combustibil, material de întreținere, obiecte de inventar, 
etc. pe baza baremului, a existentului în magazine, a indicilor de plan și perioada de 
aprovizionare; 
n) asigură aprovizionarea unității cu alimente, materiale de curățenie, întreținere, materiale 
consumabile, obiecte de inventar, combustibil, etc.; 
o) întocmește programul anual al achizițiilor, împreună cu calculele și justificările necesare și 
îl prezintă la contabil-șef pentru aprobare; 
p) stabilește necesarul de materiale de curățenie, de alimente, etc., și emite comenzile către 
furnizor, le prezintă organelor competente pentru semnare, și apoi le execută; 
r) se îngrijește pentru închiderea la timp a contractelor economice cu furnizorii și pentru 
emiterea la timp a comenzilor pentru materiale repartizate, după ce acestea au fost verificate 
de contabilul șef și semnate de directorul Unității; 
s) răspunde de aprovizionarea pentru iarnă a unității cu alimente, materiale , combustibil, etc. 
, și ia toate măsurile pentru realizarea acestei acțiuni la timp și în cele mai bune condiții. Se 
îngrijește de asemenea, de amenajarea spațiului, pregătirea și depozitarea conservelor 
pentru iarnă; 
t) preia la solicitarea directorului sau a contabilului-șef atribuțiile magazionerului; 
u) întocmește la termenele legale situații privind deșeurile menajere și infecțioase; 
v) întocmește la timp pontajele, planifică și ține evidența concediilor de odihnă ale 
personalului; 
x) propune stimularea sau sancționarea personalului din subordine, în cazul neîndeplinirii 
sarcinilor de serviciu; 
y) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și pentru 
promovarea și 
specializarea personalului din subordine; 
aa) răspunde de problemele de P.S.I și protecția muncii, conform legislației în vigoare și face 
instructajul periodic personalului din subordine; 
bb) respectă întocmai orarul de lucru stabilit și folosește timpul de lucru pentru ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
cc) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
dd) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, 
folosește un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de 
lucru; 
ee) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
ff) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
gg) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitatea muncii 
ROF, ROI, normele privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și normele 
privind gestionarea deșeurilor provenite din activități medicale; 
hh) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
ii) păstrarea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului sau al contabilului-
șef, în cazuri deosebire; 
jj) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
kk) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea conform legilor în vigoare. 
 B. Contabil-șef 
a) face parte din colectivul care întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al Unității; 
b) ține corect și la zi, conform dispozițiilor legale în vigoare, evidența contabilă privind 
executarea veniturilor și cheltuielilor bugetare și extrabugetare; 
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c) înregistrează în contabilitate angajamentele, ordonanțările și OP-urile, pe baza facturilor 
primite încadrându-se în creditele bugetare aprobate; 
d) efectuează inventarierea bunurilor Unității și scoaterea lor din folosință, conform legislației 
în vigoare; 
e) întocmește documentația, respectând etapele Procedurii de achiziție publică a Unității, 
împreună cu administratorul și le înregistrează în SICAP; 
f) pregătește documentația pentru ședințele Consiliului Consultativ; 
g) se îngrijește ca actele justificative să fie semnate de toți cei în drept înainte de înregistrare; 
h) ține evidența sintetică și analitică a conturilor conform instrucțiunilor în vigoare, încheind 
lunar fișele contabile, registrele obligatorii, registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare; 
i) ține evidența imprimatelor cu regim special, conform legislației în vigoare; 
j) respectă în activitatea sa disciplina financiară conform legilor în vigoare, urmărind 
recuperarea eventualelor pagube din patrimoniul Unității; 
k) inventariază prin sondaj magazia de alimente, medicamente, materiale sanitare și de 
întreținere, iar trimestrial verifică existența diverselor materiale încheind procese-verbale. 
În cazul în care constată lipsuri, înaintează conducerii Unității un referat, cerând imputarea 
contravalorii lipsurilor celor vinovați sau întocmirea formelor legale pentru scăderea 
perisabilităților legale, etc.; 
l) inscripționează cu număr de inventar toate mijloacele fixe, obiectele de inventar înregistrate 
în contabilitate; 
m) este obligat ca cel puțin o dată pe trimestru să confrunte înregistrările din fișele de 
magazie cu cele din fișele contabile în ceea ce privește corecta înregistrare cantitativă a 
bunurilor, materialelor și alimentelor. În caz de neconcordanță între înregistrările din fișele de 
magazie și cele contabile, poate cere conducerii să dispună efectuarea unei inventarieri 
parțiale sau totale a magaziei respective; 
n) răspunde de organizarea, păstrarea și securitatea actelor justificative și a documentelor 
contabile ce trebuie păstrate sub cheie. Eliberarea din arhiva contabilității a documentelor 
sau a diverselor situații fără aprobarea conducerii, nu este permisă; 
o) urmărește în permanență situația debitorilor și a creditorilor, arătând conducerii, înainte de 
încheierea fiecărei luni, situația acestora; 
p) întocmește situații lunare, bilanțul trimestrial și anual, contul de execuție a bugetului de 
venituri și cheltuieli, situațiile statistice din domeniul financiar – contabil – salarizare; 
r) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
s) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
t) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
u) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
v) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, 
ROF, ROI, norme privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și norme privind 
gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală; 
w) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
x) părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul directorului; 
y) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Unității; 
z) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea, conform legilor în vigoare. 
 C. Lucrător bucătărie 
a) participă la elaborarea meniurilor, săptămânal, împreună cu colectivul de întocmire a 
meniurilor și la întocmirea listei zilnice de alimente; 
b) primește produse de la magazine, conform listelor zilnice de alimente, verifică calitatea și 
cantitatea lor și le porționează pe cele care trebuie pregătite, în vederea preparării mâncării. 
Răspunde de păstrarea acestor produse; 
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c) ajută la curățarea, tăierea și pregătirea legumelor pentru prepararea meniului; 
d) asigură pregătirea mâncării, cu respectarea prescripțiilor dietetice și a normelor de igienă; 
e) răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncării; 
f) efectuează verificarea alimentelor gata preparate, îngrijindu-se de masa de probă și de 
probele pentru control, urmând ca probele să fie luate și păstrate timp de 48 de ore, numai 
din alimentele pregătite și servite bolnavilor; 
g) răspunde de corecta împărțire a mâncării pe porții , organizând munca de distribuire la 
oficiu; 
h) urmărește și răspunde de valorificarea în interesul instituției a tuturor resturilor alimentare; 
i) răspunde de restituirea cu forme legale la magazie, până la ora 15:00 a alimentelor 
nepreparate, care au rămas nefolosite; 
j) răspunde de curățenia și dezinfecția bucătăriei și a anexelor; 
k) asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie, asigură menținerea curățeniei 
lor, se îngrijește și răspunde de corecta folosire și întreținere a întregului inventar, a utilajelor 
și instalațiilor; 
l) nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie; 
m) respectă întocmai normele de protecția muncii, poartă echipamentul de protecție în timpul 
serviciului, îngrijindu-se de buna lui păstrare; 
n) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
o) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
p) respectă întocmai normele indicate pentru protecția muncii și paza contra incendiilor, 
lucrând permanent cu deosebită atenție pentru a evita eventualele accidente; 
q) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
r) părăsirea locului de muncă se face numai cu acordul administratorului în cazuri deosebite; 
s) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, 
ROF, RI, norme provin prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și norme privind 
gestionarea deșeurilor; 
t) păstrează secretul profesional și respectă codul de etică al Unității; 
u) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea, conform legilor în vigoare; 
v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea unității. 
 D. Casier – magaziner 
a) Depunerea incasarilor in numerar in banca si ridicarea de la aceasta a sumelor de bani 
necesare pentru efectuarea platilor, orice incasare sau plata in numerar efectuandu-se numai 
prin casieria unitatilor pe baza de documente intocmite conform instructiunilor in vigoare; 
b) Urmareste respetarea planului de casa si limita de plati directe din incasari; 
c) Emite chitante pentru toate incasarile in numerar cu exceptia ridicarilor de sume de la 
banca pentru care emite CEC-uri de numnerar. 
d) Efectueaza plati in numerar numai pe baza de acte justificative intocmite, vizate si operate 
in conformitate cu instructiunile in vigoare. Pentru fiecare plata efectuata casierul este obligat 
sa ceara primitorului prezentarea actului de identitate, sa noteze pe actul de plata seria, 
numarul, de cine si cand au fost eliberate si sa se ia pe actul de plata semnatura primitorului. 
Dupa efectuarea platii casierul are obligatia sa aplice pe actul in baza caruia s-a facut plata 
stampila cu textul “achitat”. 
e) Completeaza zilnic registrul de casa cu toate operatiunile efectuate si le preda a doua zi 
dimineata la contabilitate; 
f) Casierul nu are dreptul sa incredinteze executarea atributiilor sale altor persoane, 
schimbarea temporara sau definitiva a acsierului se face numai pe baza de ordin scris; 
g) Pentru functia de magaziner: 
- primeste alimentele de la administrator si intocmeste NIR pentru alimentele primite; 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

176 
 

- pe baza meniului primit de la compartimentul medical, preda zilnic alimentele catre 
bucatarie si intocmeste si semneaza “Fisa zilnica de alimente”, pe care la sfarsitul lunii le 
centralizeaza si le preda la contabilitate pana pe data de 5 ale lunii urmatoare, odata cu 
centralizatorul NIR. 
h) întocmește zilnic bonurile de materiale pentru consumul curent din Unitate și lista de 
alimente în baza meniurilor stabilite și aprobate; 
i) încasează contribuțiile asistaților și completează registrul de casă; 
j) Indeplineste orice alte atributii trasate de conducerea unității. 
 
 E. Muncitor / portar 
 a) la sosirea la program, să fie apt pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă; 
 b) să fie echipat cu echipamentul individual de protecţie; 
 c) efectuează activitaţile consemnate în fişa postului sau cele solicitate de personalul ierarhic 
superior; 
 d) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; 
 e) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure 
integritatea acestora; 
f) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 
dispozitiile interne; 
g) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit 
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite 
prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei 
pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand 
masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea 
acestor masuri; 
h) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unității beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 
 i) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de 
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de 
natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea 
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; 
 j) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor 
si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unității si politia; 
k) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in 
caz de dezastre; 
l) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unității si sa-
si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor; 
m) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare si de protectie cu care este 
dotat 
n) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor 
de munca unde se impune o alta tinuta; 
o) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel 
de bauturi in timpul serviciului; 
p) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unității 
despre aceasta; 
r) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie 
respectuos in raporturile de serviciu; 
s) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice 
alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza; 
t) sa respecte consemnul general si particular al postului. 
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u) îndeplineşte și alte atribuţii în limita pregătirii și a competenţelor dobandite în vederea 
completării programului normal de lucru al serviciului. 
 F. Spălătoreasă 
a) răspunde de aprovizionarea permanentă a secției de lenjerie, accesorii pat, uniforme și 
echipament de protecție, spălat și călcat la timp în cantități suficiente; 
b) răspunde de starea de curățenie a spălătoriei, uscătoriei, de buna funcționare a utilajelor 
pe care le folosește și sesizează defecțiunile ivite pentru a fi remediate; 
c) primește pe bază de bon rufele murdare pe care le triază pe categorii: albe, colorate, lână, 
bumbac, lenjerii de pat, lenjerie de corp, îmbrăcăminte, materiale chirurgicale, echipament de 
protecție, pături, covoare , etc:, separându-le și executând spălarea lor în așa fel încât să 
evite eventualele infectări sau parazitări între ele; 
d) asigură o perfectă separare în circuitul obiectelor , astfel încât obiectele curate să nu intre 
în contact cu cele murdare. Iar, în cazul în care constată obiecte părăsite sau când i se predă 
obiecte infectate le va trata obligatoriu prin fierbere și va anunța despre această situație pe 
asistenta șefă spre a lua măsuri de dezinfectare sau de deparazitare; 
e) răspunde de spălatul, uscatul și călcatul rufelor, respectând normele igienice sanitare și 
regulile sanitar- antiepidemice, procedeele tehnice de sortare, dezinfecție, spălare, albire, 
scoaterea petelor, având grijă să nu deterioreze rufăria sau utilajele și instalațiile pe care le 
folosește; 
f) execută călcatul rufelor, ca: lenjerie de pat, cămăși de noapte, pijamale, fețe de pernă, 
cearceafuri pat și plic , etc. , pe care le predă pe secție; 
g) triază rufăria deteriorată și o repară; 
h) răspunde de inscripționarea hainelor asistaților; 
i) predă pe bază de bon de evidență în caiet rufăria curată pe secție sub semnătură de la 
infirmiere și ține evidența rufăriei primite sub semnătură de predare-primire pentru spălat; 
j) răspunde de păstrarea, manipularea rufelor primite pentru spălat, are grijă ca rufele să nu 
se înstrăineze și să nu se schimbe; 
k) asigură spălătoria de la magazie cu materiale necesare ( dezinfectanți, detergenți, etc. ) pe 
care le primește pe bază de bon și le folosește rațional și economicos, numai în scopul 
pentru care au fost eliberate; 
l) veghează permanent ca în spălătoria unității să nu se spele și să nu se calce rufăria străină 
decât cu aprobarea  directorului; 
m) asigură păstrarea și utilizarea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire; 
n) la încetarea CIM, predă șefului direct, echipamentul și obiectele de inventar pe care le are 
în primire; 
o) colaborează cu personalul medical și administrativ, nu creează stări conflictuale, folosește 
un limbaj adecvat și o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relațiile de lucru; 
p) respectă întocmai normele indicate pentru protecția muncii și paza contra incendiilor, 
lucrând permanent cu deosebită atenție pentru a evita eventualele accidente; 
q) respectă graficul de lucru întocmit și semnează în condica de prezență la venire și la 
plecare; 
r)părăsirea locului de muncă se face numai cu acordul medicului sau asistentei-șefe, în 
cazuri deosebite; 
s) respectă normele igienico-sanitare, de SSM și de apărare împotriva incendiilor; 
t) respectă reglementările legale privind normele generale de sănătate și securitate a muncii, 
ROF, 
ROI, norme privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale și norme privind 
gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală; 
u) nerespectarea acestor sarcini atrage după sine sancționarea, conform legilor în vigoare; 
v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea unității. 
 Finanțarea Unității 
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 Art.17 (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, unitatea are în vedere 
asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor 
minime de calitate aplicabile. 
 (2) Finanțarea cheltuielilor Unității de Asistență Medico-Socială Ianca se aprobă prin 
Hotărâre a Consiliului Local al orașului Ianca. 
 (3) Cheltuielile curente și de capital ale Unității de Asistență Medico-Socială Ianca se 
asigură din venituri proprii și din bugetul Consiliului Local al orașului Ianca. 
Finanţarea cheltuielilor Unității se asigură , în condiţiile legii , din următoarele surse : 
a) Contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz. 
b) Bugetul local al orașului Ianca. 
c) Bugetul de stat – sume încasate de la Ministerul Sănătății, sunt pentru plata salariilor 
medicilor, asistenților medicali și pentru plata facturilor medicamentelor, materialelor sanitare. 
d) Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 
din străinătate. 
e) Alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 Art.18 (1) Conducerea unității monitorizează lunar execuția bugetului, urmărind 
realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 
 (2) Execuția bugetară se raportează  Consiliului Local al orașului Ianca. 
 Dispoziții finale 
 Art.19 (1) Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu orice alte 
dispoziții legale care privesc activitatea unităților medico-sociale și a personalului din aceste 
unități. 
 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii și vor fi cunoscute și aplicate 
corespunzător de către toți salariații instituției. 
 (3) Evenimentele importante, abaterile și încălcările de la dispozițiile prezentului 
regulament sunt aduse imediat la cunoștință directorului unității. 
 Art.20 (1) Personalul Unității de Asistență Medico-Socială Ianca este obligat: 
a) să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și 
funcționare; 
b) să manifeste grijă, disciplină și o bună colaborare la îndeplinirea sarcinilor specifice; 
c) să asigure confidențialitatea actelor și informațiilor instituției, în conformitate cu actele 
normative. 
 (2) Personalul Unității de Asistență Medico-Socială Ianca răspunde de întreaga 
activitate pe care o desfășoară în fața directorului unității. 
 (3) Nerespectarea dispozițiilor legale și a regulamentului de organizare și funcționare a 
unității atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, după caz penală, 
în sarcina persoanelor vinovate. 
 (4) Atribuțiile cuprinse în regulamentul Unității de Asistență Medico-Socială Ianca 
completează in mod corespunzător fișele posturilor salariaților instituției. 
 (5) Orice modificări intervenite în structura și atribuțiile unității se vor consemna 
imediat în regulamentul de organizare și funcționare. 
                                                                         
 

D I R E C T O R, 
Jr. BECEANU FLORIN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.69 

din 22 noiembrie 2018  
 

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2018 
 
 Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta   
extraordinara in data de 22.11.2018; 
 Avand in vedere: 
-referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat de dna. contabila; 
-avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
-art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;   
 Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si 
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1  Bugetul local  pentru anul 2018 se rectifica dupa cum urmeaza: 

mii lei 
Capitol bugetar Initial Rectificat Influenta 

Venituri , total din care 13.613 13.663 +50 
Venituri din impozitul pe cladiri 86 116 +30 

Venituri din impozitul pe mijloace transport 115 125 +10 
Alte impozite si taxe 26 36 +10 

Cheltuieili, total din care 14.200 14.250 +50 
Autoritati executive 1.496,50 1.564,50 +68 

Sanatate 80 140 +40 
Culte 50 30 -20 

Servicii publice(iluminat) 639 651 +12 
Transporturi(strazi) 5.057 5.007 -50 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local  detaliat pe venituri si cheltuieli conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotatare. 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate. 
Art.4   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.70 

din 22 noiembrie 2018  
  

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al 
Comunei MOVILA MIRESII in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila 
 
 Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta  ordinara la 
data de 22.11.2018; 
 Avand in vedere: 
 - Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”  Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in 
calitate de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 
 -ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu 
respectarea prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
 -introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 
Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”. 
 -  Hotararea Consiliului Local al Comunei MOVILA MIRESII nr 42 din 28.12.2012 
privind aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea; 
 - Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art. 9 alin. 
(4) alin. (5) si alin. (6); 
 -Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati 
publice art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k; 
 - Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, art I, pct 3; 
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  
 - Referatul de aprobare nr. 8139/16.11.2018 intocmit de primarul comunei Movila 
Miresii, si referatul intocmit de secretarul comunei inregistrat cu nr. 8140/16.11.2018; 
 - Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
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 In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) 
punctul 14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1  Se acorda mandat special domnului DUMITRU PANTURU, primarul Comunei MOVILA 
MIRESII, ca reprezentant legal al Comunei MOVILA MIRESII, in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze: 

 ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de 
concesionar, cu respectarea prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr 
390/287/17.06.2013, avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila 
si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea; 

 introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

 Actul Aditional nr. 9  la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la 
depozitul ecologic Muchea”; 
Actul Aditional nr. 9  se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor 
Asociati si SC RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.  

Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   Braila, 
cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al 
carei membru este Comuna MOVILA MIRESII, sa semneze - in numele si pe seama 
Comunei MOVILA MIRESII - Actul Aditional nr. 9  la  Contractul de concesiune 
nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de 
transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  
acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, 
Domnul Francisk Iulian Chiriac . 
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar DUMITRU 
PANTURU   personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila. 
Art.5   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 

 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 22.11.2018, cu un numar de 11 voturi din 
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 
consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.71 

din 22 noiembrie 2018  
 

Privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu Fezabilitate  precum 
și a  indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: „ Investitie in Infrastructura 
sociala in Comuna Movila Miresii, Judetul Braila” 
 
             Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta  ordinara la 
data de 22.11.2018; 
               Avand in vedere: 
-   art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-  art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
  - art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-   art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare;  
-  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 
                Luând act de: 
     - Referatul de aprobare nr. 8142/16.11.2018 intocmit de primarul comunei Movila Miresii 
in calitate de initiator al proiectului de hotarare prin care se sustine necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
-    Referatele compartimentelor de specialitate inregistrate cu nr. 8143 si 8144 din 
16.11.2018; 
Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control 
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
               In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare 

HOTĂRĂȘTE : 
 
Art.1 Se aprobă realizarea  proiectului  „ Investitie in Infrastructura sociala in Comuna Movila 
Miresii, Judetul Braila”. 
Art.2   Se aproba documentația  tehnico-economice: Faza Studiu de Fezabilitate   pentru 
proiectul „ Investitie in Infrastructura sociala in Comuna Movila Miresii, Judetul Braila” , 
anexata la prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba indicatorii tehnico–economici pentru proiectul „Investitie in Infrastructura 
sociala in Comuna Movila Miresii, Judetul Braila”, Faza Studiu de Fezabilitate, dupa cum 
urmeaza: 

I. Indicatori economici: 
- Valoarea totala inclusiv TVA: 43.208,90 lei; 
- Valoarea totala fara TVA: 36.310,00 lei;  
- Investitia de baza inclusiv TVA: 39.638,90 lei; 
- Investitia de baza fara TVA: 33.310,00 lei. 
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II. Indicatori tehnici: 

                Lucrarile ce se vor executa sunt de amenajari interioare si constau in: 

- Demontat / Montat tamplarie PVC ferestre; 
- Montat rigips pereti, tavane; 
- Pregatire si vopsire pereti, tavan; 
- Reparatii pereti, tavane; 
- Montat parchet. 
III. Durata de realizare: 6 luni. 

 Art.4  Finantarea proiectului „Investitie in Infrastructura sociala in Comuna Movila Miresii, 
Judetul Braila” va fi asigurata din fonduri europene prin Programului National de Dezvoltare 
Rurala 2014-2020, Axa LEADER, Masura M7/6B – Sustinerea serviciilor sociale. 
Art.5  Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu  
prin aparatul de specialitate. 
Art.6   Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata GAL Terasa Brailei 
si Institutiei Prefectului judetului Braila. 
Art.7   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
            Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 22.11.2018, cu un numar de 
11 voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din 
numarul voturilor consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.72 

                                         din 22 noiembrie 2018 
 

privind: implementarea proiectului „Investitie in Infrastructura Sociala in Comuna 
Movila Miresii, Judetul Braila” 
 
             Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta  ordinara la 
data de 22.11.2018; 
               Avand in vedere: 
 -art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 -art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 -art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
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Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
 Luând act de: 
 -referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Movila Miresii, în calitatea 
sa de initiator, înregistrat cu nr. 8145/16.11.2018, prin care se sustine necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 8146/16.11.2018, prin care se motivează, în drept si în fapt,  necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
 Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control 
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică/notă de fundamentare a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/22.11.2018 privind  „Investitie in 
Infrastructura sociala in Comuna Movila Miresii, Judetul Braila”,  
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1  Se aprobă implementarea proiectului „Investitie in Infrastructura sociala in Comuna 
Movila Miresii, Judetul Braila”, denumit în continuare Proiectul. 
Art.2 Se aproba necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului contribuind la 
cresterea capacitatii serviciilor publice de interes local si implicit la cresterea potentialului 
economic al zonei. 
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
Art.4 Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului. 
Art.5   Proiectul deserveste un numar de 4.051 locuitori. 
Art.6 Caracteristicile tehnice ale proiectului se regasesc in HCL nr. 71/22.11.2018  de 
aprobare a indicatorilor tehnico economici. 
Art.7  Proiectul nu este generator de venituri. 
Art.8 Se va asigura functionarea infrastructurii prin operationalizarea acesteia in parteneriat 
cu o enitate acreditata ca furnizor de servicii sociale prin accesarea unei finantari in cadrul 
axei 5 POCU (Programul Operational Capital Uman) 
Art.9 Reprezentantul legal al comunei in cadrul proiectului este, potrivit legii, primarul 
acesteia, în dubla sa calitate si de ordonator principal de credite. 
Art.10 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu  
prin aparatul de specialitate. 
Art.11  Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata GAL Terasa Brailei 
si Institutiei Prefectului judetului Braila. 
Art.12 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
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                   Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 22.11.2018, cu un numar de 11 
voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul 
voturilor consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.73 

                                         din 22 noiembrie 2018 
 
privind: aprobrea darii in folosinta gratuita catre Inspectoratul  de Jandarmi Judetean    
Braila pentru o perioada de 10 ani a unui imobil situat in Dispensarul Uman din 
localitatea Movila Miresii prin incheierea unui contract de comodat 
 
       Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta  ordinara 
in data de 22.11.2018; 

             Avand in vedere: 
- Adresa IJJ Braila nr. 1922907/15.11.2018 si inregistrata la Primaria Movila 

Miresii cu nr. 8087/15.11.2018 prin care solicita incheierea  unui contract de comodat asupra 
unui spatiu spatiu necesar desfasurarii activitatii unei Grupe de Supraveghere si Interventie 
(GSI) din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila care s-a constituit la nivelul 
comunei; 

- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar inregistrat cu nr. 
8147/16.11.2018 si referatul intoctmit de compartimentul de specialitate nr. 8148/16.11.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru administratie puvblica locala, juridica, 
apararea ordinii si linistii publice, drepturilor cetatilor si al Comisiei pentru dezvoltare 
economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
gospodărire comunală, servicii și control; 

- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 867, alin. (1), 878, alin. (1) 871, alin.(3), art. 874, alin.(1)  si art. 
2146-2148 din Legea 287/2009, privind Codul Civil; 

- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), precum si pe cele ale art.124 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile  

În temeiul art.45 alin.(1)si (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificarile si completarile, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art.1  Se aproba darea in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila 
„General de Brigada George Praporgescu” pentru o perioada de 10 ani a unui 
imobil(apartament) in suprafata utila de 59,73 mp, compus din 2 camere, sala de asteptare si 
grup sanitar, situat in cladirea Dispensarului Uman  Movila Miresii,  localitatea Movila Miresii, 
str. Orizont nr. 270, aflat in domeniul privat al comunei. 
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Art.2 Imobilul prevazut la art. 1 va fi utilizat pentru desfasurarea activitatii Grupei de 
Supraveghere si Interventie (GSI) din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila 
constituita la nivelul comunei Movila Miresii. 
Art.3 (1) Se imputerniceste dl. primar pentru a incheia in numele si pe seama comunei 
Movila Miresii contractul  de comodat conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.  
          (2) Contractul de comodat se va incheia dupa obtinerea acordului Directiei de Sanatate 
Publica Braila.     
Art.4   Igienizarea imobilului, dotarea acestuia cu mobilier, firma luminoasa, drapele, sistem 
antiefractie va fi asigurata de proprietarul cladirii cu venituri din bugetul local. 
Art.5   Cheltuielile ocazionate de functionarea imobilului prevazut a art. 1  respectiv energia 
electrica, incalzirea, telefon, internet, apa curenta, curatenie vor fi asigurate de la bugetul 
local. 
Art.6   Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Inspectoratului de 
Jandarmi Judetean Braila „General de Brigada George Praporgescu”si Institutiei Prefectului 
judetului Braila. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 22.11.2018  cu un numar de 11  
voturi, din numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 

 
 
 

Anexanr. 1  la HCL nr. 73/22.11.2018 
 

CONTRACT DE COMODAT 
Încheiat astăzi, ..../ .../ ..... 

 
I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 
I.1.  Comuna Movila Miresii, cu sediul în comuna Movila Miresii, sat Movila Miresii, str. Orizont nr. 773, CUI 
4342723, reprezentată legal de dl. PANTURU DUMITRU, cu functia de primar în calitate de comodant, pe de o 
parte, 
     Și 
I.2. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila „General de Brigada George Praporgescu”, cu sediul in 
Braila, strada Industriei, nr. 1 reprezentată de dl. colonel Mot Vasile, avand functia de inspector sef, in calitate 
de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul(apartament)  alcatuit in 2 camere, salade asteptare si grup 
sanitar, in suprafata utila totala de 59,72 mp situat în cladirea Dispensarului Uman din localitatea Movila Miresii, 
str. Orizont nr. 270, comuna Movila Miresii, judetul Braila. 
II.2. Comodantul, în calitate de proprietar, în conformitate cu prevederile Codului civil, împrumută 
comodatarului, cu titlu gratuit, imbolilul ce face obiectul prezentului contract, cu pentru a fi utilizat pentru 
desfasurarea activitatii Grupei de Supraveghere si Interventie (GSI) din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Judetean Braila constituita la nivelul comunei Movila Miresii. 
II.3. Comodantul declară că imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se suprapune cu sediul/punctul 
de lucru altei institutii publice sau persoane juridice/ fizice autorizate, se află în circuitul civil, nu este sechestrat 
sau urmărit și se află în proprietatea comodantului. 
 
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
III.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 
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a) Să administreze și să conserve bunul dat spre folosință în condiții cât mai bune; 
b) Să folosească imobilul, conform destinației prevăzute în prezentul contract; 
c) Să predea bunul în aceiași stare, la data expirării termenului contractului. 

III.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele: 
a) Să predea la termenul prevăzut in contract, spre folosință comodatarului imobilului mai sus menționat; 
b) Să aducă imobilului îmbunătățirile necesare în vederea desfășurării activității stipulate în prezentul 

contract ( igienizare, amenajări  birouri, etc  ); 
c) Să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în situația 

în care avea cunoștință de existența acestora la data încheierii contractului; 
d) Să suporte toate cheltuielile de folosință ale bunului precum cheltuieli de întreținere, energie electrică, 

incalzire, abonament telefon, internet, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea 
zilnică a imobilului; 

e) Să nu înstrăineze bunul împrumutat și să nu perturbe activitatea comodatarului pe toată durata derulării 
prezentului contract. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosință gratuita pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de 
prelungire doar prin act adițional. 
IV.2. Predarea bunului va avea loc la data de 1.12.2018, dată la care începe executarea contractului a cărui 
durată se încheie la data de 30.11.2028. 
 
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
V.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în 
cazul în care: 

a) una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la punctul III, din prezentul 
contract; 

b) prin intelegerea partilor, cu notificarea prealabila scrisa a celeilalt parti cu cu cel puțin 30 de zile de 
data la care încetarea urmează să-și producă efectele. 
V.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, 
cu cel puțin 30 de zile de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. 
V.3. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 
 
VI. LITIGII 
VI.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract au rezultat din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 
VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 
instanțelor judecătorești competente. 
 
VII. FORȚA MAJORĂ 
 Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligațiilor asumate prin contract. 
 
VIII. CLAUZE FINALE 
VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. 
VIII.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
VIII.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a 
renunțat la acest drept al său. 
VIII.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............................., într-un număr de 2exemplare originale. 
 

         COMODANT           COMODATAR  
            Comuna Movila Miresii                                  Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila              
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.74 

                                         din 22 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea documentațiaei  tehnico-economice, faza Studiu Fezabilitate  
precum și a  indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Amenajare si dotare 
exterioara Gradinita cu program normal, comuna Movila Miresii, judetul Braila” 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   ordinară în 
data de 15.03.2018; 

      Având în vedere: 

-Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, și referatele compartimentelor de specialitate; 
-Avizele favorabile ale comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control 
si comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
-Documentatia  tehnico economica faza SF si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 
„Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program normal, comuna Movila Miresii, judetul 
Braila”; 
-Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
-Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare; 
-Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum si pe cele ale art.126 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificarile si completarile ulteriorare; 

 
HOTĂRÂȘTE: 

Art.1  Se aprobă realizarea  investiției „Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program 
normal, comuna Movila Miresii, judetul Braila”. 
Art.2 Se aproba documentația tehnico-economice: Faza  Studiu de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic de Execuție pentru investiția „Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program 
normal, comuna Movila Miresii, judetul Braila”. 
 Art.3 Se aproba principali indicatorii tehnico–economici ai investiției „„Amenajare si dotare 
exterioara Gradinita cu program normal, comuna Movila Miresii, judetul Braila”  dupa cum 
urmeaza : 

A. Indicatori tehnici: 
1. Din punct de vedere functional se vor realiza: 

 Zona 1 – platforma auto, zona primire, trotuare perimetral, loc 
adunare copii, semicer ; 

 Zona 2 – amenajare pergola lemn in suprafata de 32 mp; 
 Zona 3 – loc de joaca copii alcauit din echipament de joaca, groapa 

nisip si gradina; 
 Zona 4 – spatiul verde amenajat in suprafata de 587 mp; 
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 Zona 5 – zona explorare in suprafata de 450 mp; 
 Zona 6 – plantatie salcami in suprafata de 486 mp. 

2. Capacitati fizice realizate: 
-  Alei pietonale si carosabile : 52 mp; 
- Loc de joaca dalat : 96 mp; 
- Spatiu verde amenajat – 1037 mp; 
- Plantatie salcami – 486 mp; 
- Dotari : 1 echipament de joaca, 10 banci, 5 jardiniere, 4 coduri gunoi, 5 
catarge cu steag, 3 gratare protectie arbori, firma litere luminoase. 

  B. Indicatori economici : 
          -   Valoare totală a investiției 543.222 lei, cu TVA . 
          -   Valoare C + M  :  407.333 lei, cu TVA. 

                  C. Durata de realizare a investiției : 6 luni. 
Art.4 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 va fi asigurată din din bugetul local al comunei 
Movila Miresii. 
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei 
Movila Miresii, județul Brăila. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor 
interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.7 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 22.11.2018  cu un 
numar de 11  voturi, din numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
          CONSILIER                                         SECRETARUL COMUNEI 
     CIOCIRLAN MILAN                                                                      DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.64 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al 
ComuneiROMANU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
”ECO DUNAREA”  Braila 
 
 Consiliul Local al Comunei ROMANU, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 
de 29.11.2018; 
 Avand in vedere: 
 -Raportul nr. 654/12.11.2018alAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”  Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in 
calitate de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 
 -ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu 
respectarea prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
 -introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 
 Actul Aditional nr. 9la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”. 
 -  Hotararea Consiliului Local al Comunei ROMANU nr 5 din 30.01.2013 privind 
aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea; 
 - Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin. 
(4) alin. (5) si alin. (6); 
 -Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati 
publice art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k; 
 - Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, art I, pct 3; 
 - Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  
 - Avizele comisiiloe de specialitate; 
 In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) 
punctul 14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Se acorda mandat special doamneiSTELUTA IONITA, primarul Comunei ROMANU,ca 
reprezentant legal al Comunei ROMANU, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze: 
-ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr 390/287/17.06.2013, avand ca 
obiect:“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuluide transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea; 
-introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018, 
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 
-Actul Aditional nr. 9la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
-Actul Aditional nr. 9se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si 
SC RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.  
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   Braila, 
cu sediul in municipiul Braila, strSoseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al 
carei membru este Comuna ROMANU, sa semneze - in numele si pe seama Comunei 
ROMANU - Actul Aditional nr. 9la  Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”,prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac  
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Doamnei Primar ROMANU  
personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
”ECO DUNAREA”  Braila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila si altor institutii interesate. 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 29.11.2018, cu un numar de 10 voturi din 
numarul total de 11 consilieri in functie,absent 1 consilier, indeplinindu-se cerinta de majoritate din 
numarul voturilor consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.65 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
 privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul  fiscal  2019 
     La initiativa Primarului comunei Romanu, jud.Braila;  
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                   Avand in vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
 -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe 
localepentru atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 
- Avizele comisiilor de specialitate; 
- Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 
- Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 
și HG nr.1/2016,modificată, privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
-  OUG nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală; 
-In baza art.27 din Legea nr.273\2006 modificata si completataulterior privind finantele 
publicelocale ; 
-In baza Legii nr.351\2001,modificată, privind planul de amenajare al localitatilor si Planul 
Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 
Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare  privind administratia publica locala; 
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2019  impozitele si taxele locale aplicabile in anul  fiscal 2019  
vor fi  dupa cum urmeaza : 

 
TITLUL IX 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
           IMPOZITUL PE CLADIRI 

                                                           ART.457 CODUL FISCAL 
          Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă,aflate în proprietatea persoaneloer fizice 
,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,1% asupra valorii 
impozabile a clădirii.             
 
Tipul cladirii                                                                  Nivelurile indexate pentru anul  
                            2019. Valoare impozabila 
  Lei\mp. 
                                                                                     Fara instalatii de apa,canalizare 
                                                                                        electricitate sau incalzire 
A)Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,din caramida----------------------------------------- 600 
 arsa,piatra naturala sau alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si\sau chimic.             
B)Cladiri cu pereti exteriori din lemn.din piatra naturala,din caramida nearsa din valatuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si\sau chimic---------------------------------- 200  
C)Cladire_anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau   din 
orice alte materiale rezultate in urma unui tratament chimic 
si\sautermic…………………………....---- 175 
D)Cladire_anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala,din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament chimic si\sau 
termic…………………………......................................  75 
E)In cazul cotribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si\sau 
la mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la1it A- D………..75% 
F)In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol 
si\sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta.in oricare dintre tipurile de 
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cladiriprevazute la litere-le A-
D……………………………………………...........................................................--------- 50% 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este 
amplasata clădirea,prin inmultirea valorii determinate conform art.457 alin.2-5 prevazut in tabel : 
…..……………………………………………………………………………………………………….. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                            Rangul               IV.sat Romanu                     V.sat Oancea 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zona  A                                                                1,10                                    1, 05  
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona  B                                                                1,05                                    1,00 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona  C                                                                1,00                                       - 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Zona  D                                                                0,95                                        - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SATUL ROMANU 
-zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta strazilor  
Republicii si  Brailei. 
- zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor : 
Trandafirului,Ulmului,Scolii,Teiului,Salcamilor,Mihai Eminescu,Morii,Sfatului,Tineretului și 
Agricultorilor. 
- zona C. reprezinta cladirile si terenurile situate în intravilan ,pe o parte si de alta a strazilor: 
Eternitatii  si Viitorului.                                                                 
- zona D. reprezintă clădirile  aflate în intravilanul localității dar care sunt situate în afara localitatii 
Romanu 
SATUL OANCEA - zona A  reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan , pe o parte si de 
alta strazii  Scolii. 
- zona B reprezinta  cladirile si terenurile situate în intravilan , pe o parte si de alta a strazilor: 
Bujorului, Crinului, Castanului, Caisilor, Ciresului, Crizantemelor, Dudului, Liliacului, Lalelelor,  
Narciselor, Prunilor, Rozelor, Salciilor, Toporasilor, Teilor si Trandafirilor. 
 

ART.458 
            Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice , impozitul pe clădiri se calculează cota de  1% conf . alin. 1 asupra valorii impozabile a 
clădirii sau 2%  conform alin.4.                                                                                             
-Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor fizice, cu destinatia agricolă  impozitul este 
de 0,4% din valoarea impozabilă- alin.3   

ART.460 
Pentru clădirile  rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice,impozitul se calculeaza 

prin aplicarea cotei de 0,2%  conform alin.1  
Clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice se impoziteaza cu 1,00 % daca 
au raportul de reevaluare cu o vechime mai mica de 3 ani si 5 ,00 % daca raportul de reevaluare 
este mai mare de 3  ani conforma lin.2,6 si 8 
-Pentru clădirile  nerezidentiale ale persoanelor juridice, cu destinatia agricolă  impozitul este 
de 0,4% din valoarea impozabilă- alin.3   
 
                              CAP III   IMPOZITUL si TAXA PE TEREN INTRAVILAN 
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Impozitul\taxa pe terenurile amplasate in intravilan-CATEGORIA-TERENURI   CURTI-                         
CONSTRUCTII 
                            Art.465 alin.2  la Codul Fiscal (schimbarea modalității de calcul) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Zona in cadrul                                                  nivelurile impozitului pe ranguri de         
localitati                                                                       localitati  Lei/ha 
……………………………………………………………………………………………………………. 
                                  RANGUL                     IV.Romanu                         V.Oancea 
……………………………………………………………………………………………………………. 
A                                                                         1.100                                      900    
……………………………………………………………………………………………………………. 
B                                                                              900                                      800 
……………………………………………………………………………………………………………. 
C                                                                              700                                      - 
……………………………………………………………………………………………………………. 
D                                                                              600                                      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE ALTA 
CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT DE TERENURI CU CONSTRUCTII  
                                     Art.465  alin. 4 Cod fiscal(schimbarea modalității de calcul) 
                                              
………………………………………………………………………………………… 
Categoria de folosinta\zona                                         nivelurile indexate lei\ha 
…………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                         ROMANU        OANCEA 
                                ZONA                                              A.      B.      C.           A.       B. 
………………………………………………………………………………………………….. 
1.Teren arabil                                                                 28     21     19           28       21 
………………………………………………………………………………………………….. 
2.Pasune                                                                         21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.Faneata                                                                        21     19     15           21       19 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. Vie                                                                             46      35     28           46      35 
………………………………………………………………………………………………….. 
5.Livada                                                                         53      46     35          53      46 
………………………………………………………………………………………………….. 
6.Padure sau alt teren cu vegetaie forestiera                  28     21     19           28      21 
…………………………………………………………………………………………………. 
7.Teren cu ape                                                                15    13        8           15      13 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                         Art.465 alin.5 
Suma stabilita conforma lin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut astfel: 
 
Sat Romanu                   Rangul IV                1,1 
Sat Oancea                     Rangul V                 1,0 
 
 
                                          -TERENURI SITUATE IN EXTRAVILAN 
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              IMPOZITUL\TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
 
Art.465 alin.7 Cod fiscal 
……………………………………………………………………………………………… 
Nr.crt.           Categoria de folosinta\zona                        Romanu                 Oancea 
                                                                                          Lei\ha                        Lei\ha 
……………………………………………………………………………………………… 
1.Teren cu constructii                                                             28                         23 
2.Arabil                                                                                   47                         47 
3.Pasune si faneata                                                                24                         24 
4.Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1                 52                         52 
5.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                        14                         14 
6.Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.6.1                52                          52 
7.Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole              3                            3 
8.Teren cu amenajari piscicole                                               30                          30 
                                                                            
  Impozitul \taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie,inclusiv# Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri  
conf.art.462 alin.2 din Codul Fiscal,datoratpentru intregul an de catre contribuabil,pana la 
data de 31 martie 2016 se acorda o bonificatie de  pănă 10%. 
SCUTIRI IMPOZIT CLADIRI conform art.456  CODUL FISCAL 
  Impozitul \taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie,inclusiv 
  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren conf.art.467 alin. 2 din Codul Fiscal,datorat 
pe intregul an de catre contribuabil pana la 31.03.2016 se acorda o bonificatie de 10%. 
 

SCUTIRI IMPOZIT TEREN conform art.464 CODUL FISCAL 
CAP IV. 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Se calculează in funcție de tipul mijlocului de transport conform art.470 alin.1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
 

SCUTIRI  IMPOZIT  MIJLOACE  DE TRANSPORT-conform art.469 CODUL FISCAL 
 Art.472 alin 1 si  2    scutire  10%   . Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de 
transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% .  
 

CAP V.   TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A 
AUTORIZATIILOR 

Art.474  ALIN.1 Cod fiscal 
…………………………………………………………………………………………….. 
Taxe penbtru eliberarea certificatelor de urbanism            Nivelurile indexate pentru 2016 
 Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
                          Urbanism                                                                 taxa lei 
…………………………………………………………………………………………….. 
a. Pana la 150mp. Inclusiv                                                                   6 
……………………………………………………………………………………………… 
b. intre 151 si 250 mp. Inclusive                                                          7 
……………………………………………………………………………………………… 
c. Intre 251 si 500mp. Inclusiv                                                             9                   
……………………………………………………………………………………………… 
d. Intre 501 si 750 mp. inclusiv                                                          12 
……………………………………………………………………………………………… 
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e. Intre 751 si 1000 mp.inclusiv                                                         14 
…………………………………………………………………………………………….. 
f. peste 1000 mp.                                                                                14 + 0,01 lei \mp                           
                                                                             pentru fiecare mp.care depaseste 1000 mp 
……………………………………………………………………………………………… 
In zona rurală taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism este egală cu 50% din taxa 
stabilita conform  art.474 alin.1 
In zona rurală taxa pentru  prelungirea  Certificatului de urbanism este egală cu 30% din 
taxa stabilita conform  art.474 alin.1 
-Taxa pentru avizarea Certificatului de urbanism ------------------------------------------ = 15 lei 
-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire locuinta sau cladire-anexa este egală cu 
0,5% din valoarea autorizata a constructiilor 
-Taxa pentru prelungirea Autorizatiei de construire este egală cu  30% din cuantumul taxei de 
autorizare. 
-Taxa pentru desfiintare locuinte este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a impozitului pe 
cladiri. 
-Taxa pentru organizare șantier in vederea realizarii unei constructii ,este egală cu 3% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare santier. 
-Taxe pentru  eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  -----------------------------= 15  lei/mp 
 afectat 
 -Taxe pentru eliberarea autorizatiei de construire ptr. Chioscuri tonete,cabine,spatii de 
expunere               
situate pe caile si in spatii publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de 
 afisaj,a firmelor si a reclamelor    ------------------------------------------------------------= 8 lei/mp      
-Taxe pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile  de racorduri si bransamente la 
retelele                    
 pubice de apa, canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu.           
……………………………………………………………. …………………--------- = 13 lei/racord              
  -Taxa pentru  eliberarea certificatului de nomenclatura   stradală si adresă -----------=   9 lei 
 

ART.475 din CODUL FISCAL 
-Taxe pentru eliberarea atestatului de producător,respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol -------------------------------------------- = 80 lei 
-Persoanele a cărăr activitate  se incadrează în grupele 561-restaurante,563-baruri si alte 
activitati de servire al bauturilor  și  932-alte activitati recreative si distractive potrivit   
Clasificării activitatilor din economia Națională-CAEN ,actualizata  de INS 
nr.337/2007,datorează bugetului local al comunei o taxa pentru eliberarea/viza anuală a 
autorizatiei privinsd desfasurarea activitatii de alimentatie publica,in funcție de suprafata 
afarenta activitatilor respective. 
 
a)  400  leipentru o suprafată de pănă la 500 mp.inclusiv 
b)  800  lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. 
SCUTIRE TAXE pentru eliberarea ceertificatelor,avizelor si autorizatiilor conform                      
art.476 cod fiscal                                                                                                             
 
 -Taxe pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei                             20  lei                      
activitati economice in mediul rural.(viza anuala).  SC.,II,PF.                                                                
…………………………………………………………………………………………… 
Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a  S.C II,PF.                         100 lei 
……………………………………………………………………………………………. 

CAP. VI. 
TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
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                                                         Art.477  Cod fiscal 
Se calculeaza prin aplicarea cotei taxe respective la valoarea serviciilor de reclama si 
publicitate 
                                                         Art.478 Cod fiscal 
 -In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o  activitate economica =32 lei                     
 -In cazul oricarui alt panou sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate  = 23 lei 
 

CAP. VII 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.481 cod fiscal 
Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit astfel: 
a) In sumă de  2% in cazul unui spectacol de teatru,balet,opera,,manifestare 
muzicală,spectacol de circ sau orice competitive sportivă. 
b) In sumă de 5%  in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a. 
SCUTIRI DE TAXE – In scopuri umanitare. 
SANCTIUNI-Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage 
raspundereadisciplinara,contravene- tionala sau penală ,potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
 Art.2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent ,raspunde de aducere la indeplinire a prezentei 
hotarari prin compartimentul contabilitate. 
        Art.3.D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare in masa 
persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.66 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 

privind: Aprobarea impozitelor și taxelor locale specialepentru anul  fiscal  2019  si a 
Regulamentului de adoptare a acestora . 
 
          La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  
          Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
-Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe 
localepentru atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 
-Avizele comisiilor de specialitate; 
- Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal  
și  HG nr.1/2016 ,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
- OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul  de Procedură Fiscală; 
-In baza art.27 din Legea nr.273\2006 modificata si completataulterior privind finantele 
publicelocale ; 
-In baza Legii nr.351\2001 ,modificată,privind planul de amenajare al localitatilor si Planul 
Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 
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Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare  privind administratia publica locala; 
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor locale speciale  conform Anexei nr.1 
care face parte integrantă din această hotarare. 
Art.2 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2019  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile 
inanul fiscal 2019  conform art.484 Cod Fiscal , vor fi  dupa cum urmeaza : 
 
                                                                                                                            Taxa locala Lei 
1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror   ----------------------------      10,00 
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie 
2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor 
pe cap de animal 
-pentru animale sub 2 ani   ...............................................................--------------       5,00 
-pentru animale peste 2 ani   .............................................................--------------      8,00  LEI        
Taxă locală 
3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 
  animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate : 
-pentru animale sub 2 ani  ---------------------------------------------------------- ------       8,00 
-pentru animale peste 2  ani  -------------------------------------------------------- ------    10,00 
4. Eliberarea certificatelor fiscale     ------------------------------------------------ ----      25,00 
5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 
    sau substrase,distruse sau deteriorate  ------------------------------------------- ----    100 ,00                                                                                                              
6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor  
de stare civila  intocmite de autoritatile straine -----------------------------------------     10,00 
7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - ------     10,00 
8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale 
   administrativa -------------------------------------------------------------------------------   10,00  
9.Taxe eliberare copii documente conform cu originalul de pe registrele agricole,contracte 
arendă      ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,33 lei/ha. 
10.Taxe certificare înscrisuri,adeverinte certificate și înscrisuri în competența autorității locale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------      5,00 lei             
11.Taxe pentru întocmirea Anexei nr.24 Succesiune peste termenul prevazut de lege- 25,00 lei 
12.Taxe declaratii nastere tardive ------------------------------------------------------------- 10,00 lei 
13.Taxe declarațiisi oficiere căsătorie în afara programului de lucru --------------------- 50,00 lei          
14.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane fizice ---------  30,00 lei 
15.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane juridice ------  40,00 lei 
16.Taxe închirieri Cămin cultural / oră -------------------------------------------------------  15,00 lei 
17.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Romanu-------------------------- 350,00  lei 
18.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Oancea --------------------------  300,00 lei 
19.Garantia pentru punctele 16,17 si 18 ------------------------------------------------------ 150,00 lei 
20.Taxe multiplicat la xerox / pagină -----------------------------------------------------------   0,25 lei                      
21.Taxe îndeplinirea procedurii de divorț(art.486 al.4 cod fiscal)pe cale administrativă  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 600 ,00lei 
22.Închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea Consiliului local și administerat                   
de Primăria comunei  Romanu la suma de ----------------------------------------------------- 120,00 
lei/ora. 23.  Tarife prevazute pentrufolosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din 
localitatea Romanu: 
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a) Elevii din sistemulde învățănănt,competițiile organizate de către Scoala 
GimnazialăRomanu, asociatiile sportive din comună,competițiile organizate de Primaria 
Romanuși alte activități speciale  în interesul comunității  ---------------------------0,00 lei. 
b) Alte personae fizice sau asociații sportive ---------------------------------50,00 lei pe  timp de zi. 
c) Alte personae fizice sau asociații sportive -----------------------75,00 lei  pe  timp de noapte cu 
iluminare nocturnă. 

SCUTIRI  DE TAXE conf art.485 și 487 cod fiscal 
Art.3 D-na Radu Badiu Nicoleta, referent, raspunde de aducere la indeplinirea prezentei 
hotarari prin compartimetnul  contabilitate. 
Art.4 D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masă popularizarea 
prezentei hotarari. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 

 
ANEXA NR.1 

REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE 
 

 Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuiesc indeplinite 
in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale 
Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice 
locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si 
juridice. 
Art.3 Avind in vedere obligatia autoritatilor administratiilor publice locale de a asigura un cadru civilizat , curat, 
confortabil , linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale. 
Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din aceste se utilizeaza integral 
pentru acoperitrea  cheltuielilor efectuate pentru finantarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 
Art.5 Taxele speciale instituite in baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare sunt clasificate in functie de serviciul care le administraeza , dupa cum 
urmeaza : 
Taxe speciale administrate de serviciul public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului local 
sunt : 
1.taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine ; 
2.taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodarie. 
3.taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de 
construire/desfiintare a unui imobil 
Taxele speciale administrativ patrimoniale sunt : 
1.taxa de repunere in posesie ; 
2.taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 
consiliul local . 
Taxele speciale administrate de directia administratie publica locala sunt : 
1.taxa pentru servicii de stare civila (contravaloare materiale) ; 
2.taxa pentru eliberare la cerere a certificatelor de stare civila (contravaloare materiale) ; 
Taxele speciale pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei sunt : 
1.taxe eliberare xerocopii arhiva ; 
2.taxa multiplicare (xerox) 
Taxele speciale pentru activitatile desfasurare in Caminul Cultural al comunei Romanu 
1.taxa pentru desfasurarea de nunti, botezuri si alte aniversari 
Art.6 Taxele mai sus mentionate constituie venit cu destinatie speciala si sunt fundamentate de necesitatea 
acoperirii cheltuielilor generate de : 
- mentinerea conditiilor civilizate in locurile publice si se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si private 
pentru prevenirea si combaterea infractiunilor,a faptelor ilicite, antisociale, si prevenirea depunerilor de moluz si 
gunoi menajer. 
 -  pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a gunoiului menajer de la 
populatie; 
-  investitiile in echipament hardware  si software 
- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabililor pentru acesta. 
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Art.7 Taxele speciale se adopta pentru functionarea serviciilor publice locale  create in interesul persoanelor 
fizice si juridice.Taxele speciale astfel instituite se incaseaza in cont distinct, deschis in afara bugetului local, 
fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. 
Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza , avizare 
si adoptare de catre autoritatile publice, prin publicarea unui anunt referitor la acesta actiune la sediul propriu al 
fiecarui serviciu public local intr-un spatiu accesibil publicului si in mass media locala. 
Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere pentru primirea 
informatiilor in acest sens 
Art.10 Proiectul de hotarire va fi suspus spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate dupa definitivarea, 
luindu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate. 
 

Secretar comună, 
Zainea Cristian George 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.67 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
privind: preluarea prin transfer fără plată a unui bun-autoturism marca Dacia Logan de 
la Consiliul local Romanu la SVSU Romanu. 
 
 Avand în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului cu privire la necesitatea transferului autoturismului; 
-Lista de inventar al mijloacelor fixe din cadrul compartimentului contabilitate; 
-Prevederile art.1-Anexa 1 din HCL nr.841/23.10.1995 modificată cu HG. Nr.966 din 
23.12.1995 privind procedurile de transmitere fara plată si de valorificare  a bunului. 
-Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.82/1991-legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Avizul Comisiilor de specialitate; 
 In baza art.10,art.21 alin.1,art.36 alin 2 lit c,alin.5 lit.b,art.119 si 122 din Legea 
nr.215/2001 ; 
 In temeiul art.45 si art.115 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală 
cu modificarile si completarilwe ulterioare; 
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Consiliul local Romanu aprobă predarea  fără plată a autoturismului marca Dacia 
Logan,anul de fabricație 2005 către SVSU Romanu. 
Art.2 Procesul verbal de predare – primire fără plată se va încheia ulterior în baza prezentei 
hotărări. 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează d-nei Ioniță 
Steluța,Primar al comunei și d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent -contabil  la compartimentul 
contabilitate . 
Art.4 D-ul secretar de comună,comunică prezenta Instituției Prefectului-judetulBraila, 
compartimentului contabilitate si tuturor persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.68 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
privind:  Modificarea bugetului local pe  anul  2018 
 
           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 29.11.2018; 
           Avand in vedere: 
-Expunerea de motive a d-nei Primar 
-Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu 
privire la necesitatea aprobării modificării bugetului local  ; 
-Avizele comisiilor de specialitate 

In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
                      In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele 

Publice Locale; 
                      In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.500/2002 privind  finantele publice; 
                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal  ;  

In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile 
ulterioare privind administratia publica locala. 
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Se modifică  bugetul local  între capitole,articole si alineate la titlul 10,20 si 57 conform 
anexei  referat  a d-nei contabil ,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace 
de informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și 
tuturor persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.69 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
privind: Aprobarea taxei de habitat şi stabilirea termenului de plată  a taxei de habitat. 
        Consiliul Local al comunei Romanu,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de 
mai sus mentionata ; 
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        Avănd în vedere : 
        Expunerea de motive al d-nei primar  privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2019 ; 
        Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar; 
        Avizele comisiilor de specalitate ; 

Conform HGR nr.349/21.04.2005,modificată, privind depozitarea deseurilor,spatiile de 
depozitare a deseurilor din zona rurală; 
 Conform prevederilor Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal,cu modificarile si 
completarile ulterioare si in conformitate cu art.30 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,pentru functionarea unor 
servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice,consiliile locale aproba 
taxe speciale. 
 In  baza alin. 2  al  art.30  din Legea nr.273/2006,cuantumul taxelor speciale se 
stabileşte anual,iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor pentru înfiinţarea serviciilor publice locale,precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii; 
 Conform prevederilor art.36,alin. 4,lit. “c” din Legea nr.215/2001 , modificată si 
completata ulterior; 
 In temeiul art.45 şi art.115 lit. “b” din Legea nr.215/2001,republicată si modificata 
ulterior privind administraţia publică locală ; 
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art.1  Începand cu data de 01.01.2019 se aprobă   taxa  de  habitat ,în cuantum de  3,50 
lei/persoană /lună   pentru funcţionarea unor servicii de  colectare,transport şi depozitare a 
rezidurilor menajere,datorate de persoanele fizice,cuprinse în Anexa nr.1,care face parte 
integrantă din  prezenta hotărăre. 
Art.2 Se aprobă termenul de plată , modalităţile de încasare şi repartizarea sumelor prevăzut 
în Anexa  nr.1 , pentru taxa de habitat anuală ,parte integrantă din prezenta hotărăre. 
Art.3 Cheltuielile pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere de la 
gospodariile populatiei din comuna Romanu la punctual de colectare in cuantum de 2,00  lei 
/om / luna,vor fi suportate din taxa de habitat stabilita la art.1 
Art.4 Cheltuielile pentru activitatea de transport deşeuri menajere,de la punctul de colectare  
al com.Maxineni   judeţul Brăila la Depozitul ecologic Muchea,în cuantum  de  1,50 
lei/om/lună,vor fi suportate din taxa de habitat stabilită la art.1. 
Art.5 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari răspunde d-ul  Chirpac 
Gheorghe,viceprimar. 
Art.6 Prin grija d-lui  secretar de comună prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei 
Prefectului,ADI “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 

                                                       Anexa nr. 1 
                                                         TAXA  DE  HABITAT 
                                                        ================== 
 Taxa constituie venit cu destinaţie specială,este fundamentată pe necesitatea asigurării curăţeniei 
localitătii şi se utilizează în scopul asigurării colectării şi transportului rezidurilor  menajere din recipienţi proprii 
sau închiriaţi ( containere,europubele etc) la punctele de colectare precum şi pentru depozitarea acestora. 
 Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice,locuitori ai comunei Romanu,judetul Braila. 
            Toatre persoanele juridice care îşi  desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul 
administrativ al comunei Romanu,plătesc taxă de habitat ,trebuind să încheiate contracte directe cu prestatorii 
de servicii specializaţi pentru ridicarea,transportul,depozitarea şi  neutralizarea deşeurilor produse,precum şi să 
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contracteze şi să efectuieze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de 
căte ori este necesar.   
 In urma discutiilor purtate cu reprezentantul firmei de salubritate Ruse Lorin Robert care a prezentat o 
situatie financiara a lucrarilor de salubritate pentru colecatrea gunoaielor menajere,raportul contabil financiar al 
d-nei contabil din care rezulta costurile necesare pentru colectarea gunoiului,precum si expunerea de motive a 
d-nei primar.      
 CUANTUMUL TAXEI ESTE DE   3,50   LEI/LUNA/PERSOANA. 
 Taxa de habitat se stabileşte pe baza datelor rezultate din evidenţele Primăriei locale. 
 In caz de deces,scăderea taxei de habitat se efectuiază cu data de întăi a lunii următoare apariţiei 
acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces. 
 Taxa de habitat se percepe anual şi se încasează în două rate  egale,respectiv : 

a) rata I, pănă la data de   31 Martie   inclusiv ; 
b) rata a II-a,pănă la data de  30  Septembrie inclusiv. 
   Taxa de habitat   se percepe începănd cu data de 01.01.2019 . 

 In cazul în care termenul de plată a taxei de habitat expiră într-o zi nelucrătoare,plata se consideră în 
termen dacă se efectuiază în ziua lucrătoare imediat următoare. 
 Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Compartimentului contabilitate.  
 
                                                                                                                VICEPRIMAR 
         Data 23 .11.2018                                                                       
                                                                                                           Chirpac Gheorghe 
                                                                                           

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.70 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2019 
beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei noastre 
 
 Avand in vedere referatul d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar cu privire la necesitatea 
intocmirii Planului de lucrari  sau actiuni ai beneficiarilor de ajutor social conform Legii  
nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat. 
 Referatele compartimentelor de specialitate; 
            In conformitate cu  HGR nr.778/11.11.2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.416/2001modificata si completata aprobata  prin  HG nr.50/2011 privind 
venitul minim garantat; 
 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii 
nr.416/2001 privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocația 
pentru susținerea familiei; 
            In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea 
nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia 
publica locala; 

HOTĂRÂȘTE:     
                                                        

Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local pe anul 2019  
beneficiarilor de ajutor social fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea 
Normelor de Securitate si Igiena a Muncii intocmit de d-na primar Ioniță Steluța. 
Art.2 D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va intocmi lunar un Plan de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca si va tine evidenta orelor intr-un Registru special. 
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Art.3 D-na Toma Elena,responsabil cu asistenta sociala va afisa la loc vizibil Planul de lucrari 
de interes local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum si a persoanelor care urmeaza sa 
efectuieze orele de munca. 
Art.4 D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.71 

                                         din 29 noiembrie 2018 
 
privind: aprobarea Programului  activităților edilitar-gospodărești ce se va desfășura în 
anul 2019 
             Avand in vedere  referatul  d-lui  Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la 
necesitatea intocmirii Programului  activităților  edilitar-gospodărești  pe anul 2019. 
            Avizele comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane și 
rurale,modificata si completată prin Legea nr.515/2002; 
 In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea nr.215/2001 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia 
publica locala; 

HOTĂRÂȘTE:                                                            

Art.1 Se aprobă Programul  activitatilor edilitar gospodaresc pentru anul 2019 conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire al  Planului 
actiunilor edilitar –gosodărești de interes local ce se va desfășura în anul 2019 
Art.3 D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 
HOTARÂREA NR.72 

                                         din 29 noiembrie 2018              
 
  Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti 
persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin  
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hotarari judecatoresti şiexecutate de către persoanele fizice contraveniente  
 
 Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 29.11.2018; 
          Avand in vedere: 
          Procesul verbal al d-lui Chirpac Gheorghe cu privire la operatiunea de încheiere a 
orelor de activitate neremunerata de muncă în folosul comunității înregistrat sub 
nr.5310/27.11.2018 ; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si 
debitare a amenzilorînregistrat sub nr.5312/27.11.2018 
          Avizele comisiilor de specialiatte; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi 
înfolosul comunităţii şi închisorii contravenţionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRÂȘTE:                                                            

Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 40  lei, reprezentand amenzicontraventionale,   
contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   neremunerată  înfolosul   
comunitatii   prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   persoane   fizice 
contraveniente. 
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul 
verbal inregistrat sub nr.5310/27.11.2018,parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin 
grija secretarului comunei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     CHIHAIA DAN LUCIAN                                                         ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.66 

                                         din 26 noiembrie 2018   
            

privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al 
Comunei BORDEI VERDE in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”Braila 
 
 Consiliul Local al Comunei BORDEI VERDE, judetulBraila, intrunit in sedintaordinara 
la data de 26.11. 2018; 
 Avand in vedere: 
 - Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”  Braila, privind necesitatea acordariiunui mandat special Primarului Comunei, in 
calitate de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 
-ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetulBraila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
-introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018, 
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

-Actul Aditionalnr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetulBraila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”. 
- 3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  
- Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.6384 din 15.11.2018; 
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei 
Verde,inregistrat sub nr.6551 din 26.11.2018; 
 In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) 
punctul 14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRÂȘTE:                                                            

Art.1   Se acorda mandat special domnului ROTARU DUMITRU, primarul Comunei BORDEI 
VERDE, ca reprezentant legal al Comunei BORDEI VERDE, in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze: 
-ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare si 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr 390/287/17.06.2013, avand ca 
obiect:“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetulBraila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea; 
-introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 74/2018, 
respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 
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-Actul Aditionalnr. 9  la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
Actul Aditional nr. 9 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”   Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor Asociati si 
SC RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.  
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   Braila, 
cu sediul in municipiul Braila, strSoseauaBuzaului nr. 3A – corp 2, judetulBraila, inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa JudecatorieiBraila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al 
carei membru este Comuna BORDEI VERDE, sa semneze - in numele si pe seama Comunei 
BORDEI VERDE  - Actul Aditional nr. 9 la  Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 
avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 
menajere de la punctele de colectare din judetulBraila si depozitarea  acestora la depozitul 
ecologic Muchea”,prin reprezentantul sau legal PresedinteleAsociatiei, Domnul Francisk 
Iulian Chiriac . 
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar ROTARU 
DUMITRU   personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata in 
termenul legal Institutiei Prefectului judetulBraila,Primarului comuneiAsociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila cat si altor institutii interesate. 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26.11.2018, cu un numar de 11 voturi din 
numarul total de 11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 
consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     SATNOEANU PAULA                                                                    VIOREL ZODILA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.67 

                                         din 26 noiembrie 2018              
 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului „Reabilitare 
spatiu pentruInfrastructura sociala in Comuna Bordei Verde, Judetul Braila” Consiliul 
Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de 
26.11.2018 
 
 Tinand cont de prevederile: 

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
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d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
f) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
 In temeiul : 
 Prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
 Luând act de: 
a) referatul de aprobare inregistrat sub nr.6391/15.11.2018,intocmit de către primarul 
Comunei Bordei Verde, în calitatea sa de initiator; 
b) raportul de specialitate inregistrat sub nr.6390/15.11.2018,intocmit de compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bordei Verde; 
c) raportul de avizare inregistrat sub nr.6550/26.11.2018,intocmit de comisia de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Bordei Verde; 

HOTĂRĂȘTE:                                                            
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Reabilitare spatiu pentru 
Infrastructura sociala in Comuna Bordei Verde, Judetul Braila, Faza Studiu de Fezabilitate, 
dupa cum urmeaza: 

I. Indicatori economici 
Valoarea totala inclusiv TVA:59.987,90 lei  
Valoarea totala fara TVA: 50.410,00 lei   
Investitia de baza inclusiv TVA:54.989,90lei   
Investitia de baza fara TVA: 46.210,00 lei 

II. Indicatori tehnici 
Lucrarile ce se vor executa sunt de amenajari interioare si constau in: 

 Demontat / Montat tamplarie usi, geamuri 
 Montat mocheta si lambriu 
 Pregatire si vopsire pereti, tavan 
 Demontat / Montat tavane rigips 
 Pregatire si vopsire tavane si pereti 

III. Durata de realizare: 6 luni 
Art.2 Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,prin compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate; 
Art.3 Prezenta hotarare se comunica in termenul legal de catre secretarul comunei,Institutiei 
Prefectului judetul Braila,GAL-Campia Brailei,Primarului comunei,cat si tuturor celor 
interesati. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     SATNOEANU PAULA                                                                    VIOREL ZODILA 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.68 

                                         din 26 noiembrie 2018              
 
privind implementarea proiectului „Reabilitare spatiu pentru Infrastructura Sociala in 
Comuna Bordei Verde, Judetul Braila” 
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Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 26.11.2018 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
g) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
h) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
i) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
j) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
k) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
l) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare inregistrat sub nr.6430 din 19.11.2018 ,intocmit de către 

primarul Comunei Bordei Verde, în calitatea sa de initiator, prin care se sustine necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
  b) raportul compartimentului de resort,inregistrat sub nr.6434/19.11.2018 din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept si în fapt,  necesitatea 
si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
             c)raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei 
Verde,inregistrat sub nr.6549/26.11.2018; 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local, a căror documentatie tehnico-economică/notă de fundamentare a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/26.11.2018 privind  „Reabilitare spatiu 
pentru Infrastructura sociala in Comuna Bordei Verde, Judetul Braila”,  
 

                                    HOTĂRĂȘTE:                                                            

Art.1 Aprobarea implementarii proiectului „Reabilitare spatiu pentru Infrastructura sociala in 
Comuna Bordei Verde, Judetul Braila”, denumit în continuare Proiectul; 
Art.2 Aprobarea necesitatii si oportunitatii implementarii proiectului contribuind la cresterea 
capacitatii serviciilor publice de interes local si implicit la cresterea potentialului economic al 
zonei; 
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii; 
Art.4 Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului. 
Art.5 Proiectul deserveste un numar de 2.654 locuitori. 
Art.6 Caracteristicile tehnice ale proiectului se regasesc in HCL Nr.67/26.11.2018, de 
aprobare a indicatorilor tehnico economici; 
Art.7  Proiectul nu este generator de venituri; 
Art.8 Se va asigura functionarea infrastructurii prin operationalizarea acesteia in parteneriat 
cu o enitate acreditata ca furnizor de servicii sociale prin accesarea unei finantari in cadrul 
axei 5 POCU (Programul Operational Capital Uman) 
Art.9 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate si de ordonator principal de credite. 
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Art.10 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bordei Verde – domnul Rotaru Dumitru;  
Art.11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege,Institutiei Prefectului judetul Braila, primarului comunei Bordei Verde si se 
aduce la cunostintă publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet a 
primariei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     SATNOEANU PAULA                                                                    VIOREL ZODILA 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.69 

                                         din 26 noiembrie 2018              
 
privind: amplasarea,finantarea si executarea unui Monument al eroilor in cvartal 
7,parcela 238,239, localitatea Bordei Verde,str.Principala,comuna Bordei Verde,judetul 
Braila,pe o suprafata de 12,75 mp din suprafata totala de 15.536,00 mp cu acces din DJ 
211A,teren proprietate publica a comunei Bordei Verde,avand categoria de folosinta 
curti –constructii; 
 
            Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 26.11.2018; 
 Avand in vedere: 

- Motivatia grupului de initiativa din cadrul locuitorilor comunei; 
- Dovada proprietatii terenului facuta prin Inventarul bunurilor din domeniul public al 

comunei; 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde; 
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil; 
- Proiectul  investitiei intocmit de S.C. MIRON COM’’ S.R.L. Braila; 
- Devizul de lucrari a investitiei Construire si amenajare Monumentul eroilor; 
- Autorizatia de construire nr.10/17.09.2018 si Avizul nr.1786/14.09.2018 a Arhitectului 

Sef al Consiliului Judetean Braila ; 
- Prevederile H.C.L. nr.70/19.12.2016 privind modificarea si completarea Inventarului 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bordei Verde,jud.Braila; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde; 
- Prevederile Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public ; 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Dispozitiile art.36 alin.2,lit.d,alin.6,pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

      In temeiul prevederilor art.36,alin.4,lit.a si d,art.45 alin.1 si art.115,alin.1,lit.b,alin.3 lit.a si 
b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba amplasarea,finantarea si executarea unui Monument al eroilor in cvartal 
7,parcela 238,239, localitatea Bordei Verde,str.Principala,comuna Bordei Verde,judetul 
Braila,pe o suprafata de 12,75 mp,din suprafata totala de 15.536,00 mp,cu acces din DJ 
211A,teren proprietate publicaa comunei Bordei Verde,avand categoria de folosinta curti-
constructii; 
Art.2 Se aproba Devizul de lucrari pentru efectuarea lucrarii,amplasarii Monumentului eroilor 
in valoare totala cu TVA de 25.160,10 lei ; 
Art.3 Plata sumei prevazute la art.2 se va face din bugetul local al comunei Bordei 
Verde,cap.675000710130 – alte servicii in domeniul cultura,recreere ; 
Art.4 Hotararea se va comunica prin grija secretarului comunei,in termenul legal, Institutiei 
Prefectului judetul Braila,in vederea exercitarii controlului de legalitate,Compartimentului 
financiar contabil si comp.urbanism, Primarului comunei care o va aduce la indeplinire prin 
aparatul de specialitate ,tuturor celor interesati si va fi facuta publica prin afisare,la sediul 
institutiei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     SATNOEANU PAULA                                                                    VIOREL ZODILA 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.70 

                                         din 26 noiembrie 2018   
 

privind: atribuirea în folosinţă gratuită,pe termen limitat a unui teren in suprafata de 
1000 mp situat în localitatea Bordei Verde,T 47,P 39,lot 39, numitului MOISOIU 
DUMITRU, în scopul construirii unei locuinţe proprietate personala,in baza Legii 
nr.15/2003 
 
 Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 
data de 26.11.2018 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.6552 din 
26.11.2018; 
- Procesul -verbal inregistrat sub nr.6554 din 26.11.2018 al Comisiei de analiza si aplicare 
a Legii nr.15/2003,privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala,modificata si completata prin Legea nr.175/2004; 
 Luand in considerare: 
- Prevederile art.5 din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normele metodologice pentru 

aplicarea Legii nr.15/2003,modificata si completata; 
- Prevederile art.1,alin.1,2 si 3 si art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Cererea inregistrata la Primaria comunei Bordei Verde sub nr.5874/16.10.2018,a 
numitului Moisoiu Dumitru,prin care solicita atribuirea unei suprafete de teren pentru 
construirea unei locuinte in temeiul prevederilor Legii nr.15/2003,privind sprijinul 
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acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,cu modificarile 
ulterioare; 

- Prevederile art.15,lit.c,coroborat cu art.18,lit.b din Legea nr.50/1991 privind  
autorizarea lucrarilor de constructii,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- HCL nr.54/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei 

de solutionare a cererilor si repartizare a terenurilor atribuite in baza legii 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala,cu modificarile ulterioare,respective H.C.L. nr. 76/29.12.2016 privind 
modificarea HCL 54/2016 privind numirea comisiei de analiza a cererilor ce vor fi 
depuse in baza Legii 15/2003; 

-  Poz.5 din Anexa H.C.L. nr. 14/ 09.03.2018 privind aprobarea insusirii inventarului 
actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Bordei Verde; 

- Prevederile art.10,art.36,alin.2,lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c, art.45,alin.3 si art.115,alin.1,lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aproba atribuirea numitului Moisoiu Dumitru,in folosinta gratuita in vederea 
construirii si pe durata existentei constructiei,suprafata de 1000 mp,teren intravilan,situat in 
localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde,T47,P39,lot 39,in conformitate cu Legea 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 
personala; 
Art.2 Terenul prevazut la art.1 din prezenta se atribuie beneficiarului in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei; 
Art.3 (1) Beneficiarul de teren este obligat sa inceapa constructia in termen de 1 an de zile 
de la data atribuirii terenului; 

       (2) De asemenea este obligat sa realizeze constructia cu respectarea prevederilor 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii,republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       (3) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.1 si 2,Consiliul Local,prin 
hotarare,va retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit; 
Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Bordei Verde,cu sprijinul aparatului de specialitate; 
Art.5 Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului judetul 
Braila,Primarului comunei,persoanei nominalizate la art.1,celor interesati si va fi adusa la 
cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Bordei Verde 

           
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     SATNOEANU PAULA                                                                    VIOREL ZODILA 
 
 

 
 
 
 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.11/2018_____________ 

213 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.53 

                                         din 26 noiembrie 2018   
 
privind :  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu 
ocazia Sărbătorilor de iarnă  2018 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila 
 
        Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, întrunit în ședință ordinară la data de              
26 noiembrie  2018. 
        Având în vedere : 
-Expunerea de motive a  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului de hotărâre ; 
-Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Berteștii de Jos;  
-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Berteștii de Jos. 
        În baza prevederilor art.36, alin.(4), lit.a) și alin.(6), lit.a), pct. 2 din Legea nr.215/2001 
privind administrația publică locală, republicată; anexa nr.2, pct.9, lit.d) si pct. 10, lit.c) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 
        În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
           

HOTĂRĂȘTE : 
           
Art.1 Se aprobă suma de 18.000 lei pentru organizarea și desfășurarea unor activități  cu 
ocazia  Sărbătorilor de iarnă 2018 la nivelul  comunei Berteștii de Jos, județul Băila. 
Art.2 Suma necesară organizării și desfășurării sărbătorilor de iarna la nivelul  comunei 
Berteștii de Jos se asigură din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija domnului Capbun Costel Florinel, 
primarul comunei Berteștii de Jos. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in 
functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali prezenti. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     POPA ELENA                                                                           NICULAE GHEORGHE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.54 

                                         din 26 noiembrie 2018   
 
privind: acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al 
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Comunei BERTESTII DE JOS in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila 
 
 Consiliul Local al Comunei BERTESTII DE JOS, judetul Braila, intrunit in sedinta 
ordinară  la data de 26 noiembrie 2018; 
 Avand in vedere: 
 -Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO 
DUNAREA”  Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in 
calitate de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota: 

 ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare 
si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu 
respectarea prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 
avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la 
depozitul ecologic Muchea”; 

 introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

 Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la 
depozitul ecologic Muchea”. 
-  Hotararea Consiliului Local al Comunei BERTESTII DE JOS  nr. 61 din 27.12.2012 

privind aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la 
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic 
Muchea; 

- Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art. 9 
alin. (4) alin. (5) si alin. (6); 

- Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de 
utilitati publice art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k; 
 - Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, art I, pct 3; 
 - Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;  
 Expunerea de motive a  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului de hotărâre ; 
 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Berteștii de Jos; 
 In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) 
punctul 14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
Art.1  Se acorda mandat special domnului COSTEL FLORINEL CAPBUN, primarul Comunei 
BERTESTII DE JOS, ca reprezentant legal al Comunei BERTESTII DE JOS, in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze: 

 ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de 
colectare si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de 
concesionar, cu respectarea prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr 
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390/287/17.06.2013, avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila 
si depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea; 

 introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG 
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005; 

 Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri 
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  acestora la 
depozitul ecologic Muchea”. 
 

Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”   Braila, 
cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al 
carei membru este Comuna BERTESTII DE JOS, sa semneze - in numele si pe seama 
Comunei BERTESTII DE JOS  - Actul Aditional nr. 9  la  Contractul de concesiune 
nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de 
transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea  
acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, 
Domnul Francisk Iulian Chiriac . 
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar COSTEL 
FLORINEL CAPBUN   personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”  Braila si altor institutii interesate. 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 26.11.2018, cu un numar de 13 voturi din 
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 
consilierilor in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
     POPA ELENA                                                                           NICULAE GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.96 

                                         din 25 octombrie 2018   
 
privind : rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Chiscani, pe 
anul 2018. 
 
              Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în şedință ordinară în data de 
29.11.2018; 
             Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11228/2018; 
 - raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr. 11189 / 2018; 
 - Prevedrile legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 ; 
 - prevederile art.19, alin.(2) , art.49 alin.(4) și alin.(9) din Legea 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.57 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 36  alin.4 lit. "a", art. 45 alin. (2)lit.a) și art. 115 alin.1 lit."b" 
din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Chiscani, pe 
anul 2018, conform anexei , parte integrantă la prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei prin compartimentul financiar- contabil. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică si va fi transmisă 
persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Brăila, în vederea efectuării controlului de 
legalitate.  
          
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.97 

                                         din 25 octombrie 2018   
 
 privind : aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III al anului 
2018.     
              Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la 
data de 20.07.2018; 
               Având în vedere: 
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         - Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11230/ 2018; 
         - Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.11187/ 2018; 
         - H.C.L. nr.23/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Chiscani, Județul Brăila, pentru anul 2018  
        - prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          În conformitate cu prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicata; 
          În temeiul art.36, alin.(4), lit.”a”, art.45, alin.(2),  și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2018, conform anexei,  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Chiscani, prin compartimentul financiar-contabil. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituție Prefectului – Județului Brăila, în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija 
secretarului comunei Chiscani. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
 
  
                                                                   ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.98 

                                                        din 25 octombrie 2018 
   
privind: modificarea și completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Chiscani, însușit prin H.C.L Chiscani nr.100/2017. 
 
             Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila; 
             Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 11217 /16.10..2018; 
- raportul de specialitate al compartimentului registru agricol nr.11216  /16.10.2018; 
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;                
- prevederile art.21, alin.(1)  din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul pubic al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor; 
- prevederile art. 36, alin.(1) si  (2) lit. c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală;           
              În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001, 
privind Administraţia publică locală , cu modificarile si completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE: 
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Art.1 (1) Se aprobă modificarea poziției nr.34 din Anexa nr.1 la H.C.L Chiscani nr.100/2017 a 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chiscani, conform anexei 
nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2) Se completează Anexa nr.1  la H.C.L Chiscani nr.100/2017 a inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Chiscani cu un numar de 4 pozitii ,conform 
anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , Anexa nr.1 la HCL nr.100/2017 se 
modifică și se completează în mod corespunzător. 
Art.3 Primarul comunei Chiscani, județul Brăila, cu sprijinul compartimentelor de specialitate 
va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4 Secretarul comunei va  comunica şi înainta  autorităţilor şi persoanelor interesate, 
prezenta hotărâre. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.99 

din 25 octombrie 2018 
 
privind: darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a unui 
teren în suprafață de 48 mp, situat în comuna Chiscani, sat Vărsătura, strada Egretei, 
Nr.2, Județul Brăila către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord 
S.A., în vederea realizării lucrării ”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum 
locuință”, beneficiar Bogdan Nicu 
  
       Consiliul Local Chiscani , întrunit în ședință ordinară la data de 25 octombrie 2018; 
 Având în vedere:   
-referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11214/16.10.2018; 
-raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr. 11213/16.10.2018; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani; 
- solicitarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A  
nr.19555/19.09.2018 înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.10214/20.09.2018; 
-  certificatul de urbanism nr.150/28.08.2018; 

                - prevederile art.12, alin.(2), (3),(4), ale art.15- 17 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice 
și gazelor naturale; 
- autorizația de desființare/construire nr. eliberată de către instituția noastră; 
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, punctul 14 și art.124 din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
          Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă  la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          În temeiul art.39, alin.(1), art.45, alin.(3)  și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată, 
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                     HOTĂRĂȘTE:  
 
Art.1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a 
unui teren în suprafață de 48 mp, situat în comuna Chiscani, sat Vărsătura, strada Egretei, 
Nr.2,  Județul Brăila către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., 
în vederea realizării lucrării”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum locuință” 

                          (2) Identificarea terenului precizat este prezentată în planul cu reprezentarea grafică a 
instalațiilor electrice proiectate, confor Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Predarea-primirea terenului va fi făcută în baza unui proces verbal încheiat între părți.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Chiscani, prin 
compartimentul urbanism. 
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică primarului 
comunei Chiscani, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției 
Prefectului – Județul Brăila, prin grija secretarului comunei Chiscani. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
 
 
Nr.11213/16.10.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței 
capacităților energetice a unui teren în suprafață de 48 mp, situat în comuna Chiscani, sat Vărsătura, 
strada Egretei, Nr.2 Județul Brăila către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord 

S.A., în vederea realizării lucrării”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum locuință”, 
beneficiar Bogdan Nicu 

 
                       Având în vedere: 
                          - solicitarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A  
                  nr. 19555/19.09.2018 înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 10214/20.09.2018 , prin care solicită acordul 

pentru realizarea lucrării de racordare; 
                          -  prevederile art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, punctul 14 și art.124 din Legea 

nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 
                         -  prevederile art.12, alin.(2),(3),(4), ale art.15- 17 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor 

naturale; 
                          propunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local darea în folosință gratuită pe durata existenței 

capacităților energetice a unui teren în suprafață de 48 mp, situat în comuna Chiscani, sat Vărsătura, strada 
Egretei, Nr.2 Județul Brăila către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., în vederea 
realizării lucrării”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum locuință”, beneficiar Bogdan Nicu, prin care 
se vor monta doi stâlpi speciali de întindere tip SC 10005, respectiv unul de susținere tip SC 10001 între cei doi 
de întindere. 

                          Conform Memoriului tehnic întocmit de Buhuș Adrian, lucrările ce urmează a fi executate nu afectează 
structura de rezistență a imobilelor alăturate, respectțându-se condițiile impuse de normativele tehnice, specific, 
în vigoare. 

                          Față de cele expuse, considerăm că Proiectul de hotărâre inițiat întrunește condițiile de legalitate, drept 
pentru care solicităm aprobarea acestuia în forma inițiată. 

 
               COMPARTIMENT URBANISM, 

             Insp.Mitu Mioara 
                Insp.Pirpiriu Valentin 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.100 

                                                        din 25 octombrie 2018 
 

privind: revocarea H.C.L. nr. 3 / 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Modernizare și Extindere Camin Cultural 
Lacu Sărat, Comuna Chiscani, județul Brăila”. 
 
 Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2018; 
     Având în vedere: 
    - referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11293 /17.10.2018; 
    - raportul de specialitate al secretarului și compartimentului urbanism nr. 11290 
/17.10.2018; 
    - rapoartele comisiilor de specialitate; 
    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, art.64 alin.3, precum și faptul că HCL nr.4/2018 nu a produs 
efecte juridice și nu a intrat în circuitul civil ; 
  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
    - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45  alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă revocarea H.C.L. nr.3/ 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate 
de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP 
nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Modernizare și Extindere Camin Cultural Lacu Sărat, 
Comuna Chiscani, județul Brăila” , în integritatea sa. 
 
 Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 
Chiscani. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției 
Prefectului-Judeţul Brăila, precum și persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
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  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.101 

                                                        din 25 octombrie 2018 
 
privind: revocarea H.C.L. nr. 4/ 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Reabilitarea și Modernizarea Clădirii 
Social–Administrative a Consiliului Local din sat Lacu Sărat, comuna Chiscani, județul 
Brăila”. 
 
  Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2018; 
     Având în vedere: 
    - referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11293 /17.10.2018; 
    - raportul de specialitate al secretarului și compartimentului urbanism nr. 11290 
/17.10.2018; 
    - rapoartele comisiilor de specialitate; 
    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, art.64 alin.3, precum și faptul că HCL nr.4/2018 nu a produs 
efecte juridice și nu a intrat în circuitul civil ; 
  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
    - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45  alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă revocarea H.C.L. nr.4/ 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate 
de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP 
nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Reabilitarea și Modernizarea Clădirii Social – 
Administrative a Consiliului Local din sat Lacu Sărat , comuna Chiscani, județul Brăila”. , în 
integritatea sa. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 
Chiscani. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției 
Prefectului-Judeţul Brăila, precum și persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
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 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA CHISCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂREA NR.102 

                                                        din 25 octombrie 2018 
 
privind: revocarea H.C.L. nr. 5/ 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi 
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din 
OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Extindere si Modernizare Bază Sportivă 
Localitatea Chiscani, comuna Chiscani, Judetul Braila”. 
 
  Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 25.10.2018; 
     Având în vedere: 
    - referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11296 /17.10.2018; 
    - raportul de specialitate al secretarului și compartimentului urbanism nr. 11295 
/17.10.2018; 
    - rapoartele comisiilor de specialitate; 
    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, art.64 alin.3, precum și faptul că HCL nr.5/2018 nu a produs 
efecte juridice și nu a intrat în circuitul civil ; 
  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
    - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.45  alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă revocarea H.C.L. nr.5/19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate 
de la bugetul de stat prin PNDL , conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP 
nr.1851/2013, aferente obiectivului ”Extindere si Modernizare Bază Sportivă Localitatea 
Chiscani, comuna Chiscani, Judetul Braila” , în integritatea sa. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 
Chiscani. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției 
Prefectului-Judeţul Brăila, precum și persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
         BOGDAN RELU                                                                     ENACHE MARCELA 
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