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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.60 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor  
Brăila  
 
 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului resurse umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului 
de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brăila, precum și Raportul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Brăila nr.9758/05.04.2018; 
Văzând  avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale și al Comisiei de buget–finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului; 
            Pe baza prevederilor art.107 alin.2 lit. “a” din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 In temeiul prevederilor art.115 alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din  prezenta hotărâre.      
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.61 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 
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 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila,  
Raportul Biroului resurse umane, salarizare și Nota de fundamentare a Centrului  Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila;                                                                                                                
   Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare 
și relații internaționale și avizul Comisiei pentru activități științifice, învătământ, cultură, culte, 
tineret și activități sportive ; 

Pe baza prevederilor H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit”c”, precum și ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.62 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Brăila 
                
 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018;        
 Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Brăila, precum și adresa 
nr.13954/05.04.2018 a Spitalului Județean de Urgență Brăila; 
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 Pe baza avizului Comisiei pentru sănătate și protecție socială și al Comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații internaționale; 
           Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/23.03.2018 privind avizarea 
modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Brăila ; 
           Având în vedere prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în 
funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din 
sectorul sanitar, precum și prevederile Legii nr.95/2006, republicată, privind reforma în 
domeniul sănătății ; 
          In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”,  alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” pct.3 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2 Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Brăila, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3 Incepând cu data prezentei, orice dispoziție contrară iși încetează aplicabilitatea.  
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Spitalul 
Județean de Urgență Brăila.  
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.63 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului Brăila și a  
situațiilor financiare pe anul 2017 

 
 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila 
precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară privind aprobarea 
contului anual  de execuție a bugetului propriu al județului Brăila și a situațiilor financiare pe 
anul 2017, înregistrat la nr.6950/13.04.2018.  
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 Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public 
și privat al județului; 

Pe baza prevederilor articolului 57 alin. 1 și 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele 
publice  locale cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor 
Publice nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru 
modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității; 

Conform prevederilor art.115, alin 1, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.91 alin.3, lit.a, art.97 din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului propriu al județului Brăila  pe anul 2017, 
conform  anexelor nr. 1- 4,  parți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă situațiile financiare ale Unității Administrativ Teritoriale a Județului Brăila  pe 
anul 2017, conform anexelor nr. 5-18 părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi “PENTRU”. Au votat “Impotrivă” următorii domni consilieri județeni: Cortez 
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Pascale Alfredo-Vasile, 
Vacu Adrian Cătălin, Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen și Nechita Ovidiu. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.64 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Ianca, prin Consiliul Local Ianca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul 
Ianca, Județul Brăila“, rest de executat 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

11 

Ca urmare a adresei Orașului Ianca nr. 13010/04.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 6636/05.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul Ianca, 
prin Consiliul Local Ianca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, 
județul Brăila “, rest de executat. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 43,61% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 387.902,21lei, reprezentând contribuția Orașului 
Ianca, prin Consiliul local Ianca, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza 
documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli 
al Orașului Ianca, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Orasul Ianca, prin Consiliul Local Ianca, potrivit anexei 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Orașul Ianca, prin Consiliul Local Ianca. 
Art.7 (a)–Consiliul local Ianca, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
        (e)-Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                        a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  

          b-logo-ul/stema Orașului Ianca şi cuvintele: “ORAȘUL IANCA”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției Orașului Ianca; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
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Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație 
publică, contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.65 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Ianca, prin Consiliul Local Ianca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședinta ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Orașului Ianca nr. 13011/04.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 6637/05.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul Ianca, 
prin Consiliul Local Ianca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila“. 
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Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 42,15% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 411.683,33 lei, reprezentând contribuția Orașului 
Ianca, prin Consiliul local Ianca, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza 
documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli 
al Orașului Ianca, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Orasul Ianca, prin Consiliul Local Ianca, potrivit anexei 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Orașul Ianca, prin Consiliul Local Ianca. 
Art.7 (a)– Consiliul local Ianca, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema orașului Ianca şi cuvintele: “ORAȘUL IANCA”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției orașului Ianca; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.66 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Victoria, prin Consiliul Local Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Reabilitare grădiniță Corp C1 și anexă (magazie), corp C2, comuna Victoria, 
sat Victoria, județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Victoria nr. 2405/26.03.2018 și 2905/12.04.2018, 
înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 6013/28.03.2018, respectiv 6877/12.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Victoria, 
prin Consiliul Local Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Reabilitare grădiniță Corp C1 și anexa (magazie), corp C2, comuna Victoria, sat 
Victoria, județul Brăila“. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 116.836  lei, reprezentând 27,82% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în suma de 315.164 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Victoria, prin Consiliul local Victoria, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria. 
Art.7 (a)– Consiliul local Victoria, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
        (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Victoria şi cuvintele: “COMUNA VICTORIA”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Victoria; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.67 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Bordei Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Grădinița Bordei Verde - continuare lucrări“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 
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Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Bordei Verde nr. 2106/16.04.2018, inregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 7099/16.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRAȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Bordei 
Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Grădinița Bordei Verde - continuare lucrări “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 295.218  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 328.354 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Bordei Verde, prin Consiliul local Bordei Verde, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Comunei Bordei Verde, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local 
Bordei Verde. 
Art.7 (a)– Consiliul local Bordei Verde, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe 
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
          (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
          (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
          (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
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                  b-logo-ul/stema comunei Bordei Verde şi cuvintele: “COMUNA BORDEI VERDE”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Bordei Verde; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.68 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Gropeni, prin Consiliul Local Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Pietruire drum de exploatare agricolă DE 36 km 2+100 – km 4+270, Comuna 
Gropeni, Județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Gropeni nr.1771/12.04.2018, inregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 6978/13.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Gropeni, 
prin Consiliul Local Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Pietruire 
drum de exploatare agricolă DE 36 km 2+100 – km 4+270, Comuna Gropeni, Județul 
Brăila“. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 260.000  lei, reprezentând 51,38% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 300.000 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Gropeni, prin Consiliul local Gropeni, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Gropeni, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Gropeni, prin Consiliul Local Gropeni, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Gropeni, prin Consiliul Local Gropeni. 
Art.7 (a)– Consiliul local Gropeni, este obligat să monteze câte un panou la fiecare început și 
capăt de drum, pe fiecare sens de mers.Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, 
se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso.In cazul în care pe traseul 
proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toată durata de implementare a proiectului, în locuri vizibile publicului, 
la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. 
        (b)- Pentru obiectivul de investiții, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
       (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile 
se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
       (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel 
puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
       (e)- Panourile trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Gropeni şi cuvintele: “COMUNA GROPENI”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Gropeni; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.69 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Movila   Miresii,  prin  Consiliul  Local  Movila Miresii  pentru  cofinanțarea  și  realizarea 
Obiectivului  de   investiții  “Reabilitare  și  modernizare  Școala   Primară  Țepes  Vodă, 
structura Școala Gimnazială Movila Miresii“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 2739/16.04.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 7356/19.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Movila 
Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare și modernizare Școala Primară Țepeș Vodă, structura Școala Gimnazială 
Movila Miresii“. 
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Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 105.558  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 80.936,94 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Movila Miresii, prin Consiliul local Movila Miresii, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Comunei Movila Miresii, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local 
Movila Miresii. 
Art.7 (a)– Consiliul local Movila Miresii, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe 
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Movila Miresii şi cuvintele: “COMUNA MOVILA MIRESII”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Movila Miresii; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “PENTRU”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache 
Ștefan Cătălin. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.70 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind:  aprobarea  asocierii   Județului  Brăila,  prin   Consiliul  Județean  Brăila,  cu 
Comuna  Movila  Miresii, prin  Consiliul  Local  Movila  Miresii  pentru  cofinanțarea și 
Realizarea  obiectivului de  investiții “Construire teren sport sat Țepeș Vodă, comuna 
Movila Miresii, județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 2733/16.04.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 7357/19.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Movila 
Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Construire teren sport sat Țepeș Vodă, comuna Movila Miresii, județul Brăila“. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 56.734  lei, reprezentând 13,19% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 404.807 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Movila Miresii, prin Consiliul local Movila Miresii, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Comunei Movila Miresii, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local 
Movila Miresii. 
Art.7 (a)– Consiliul local Movila Miresii, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe 
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Movila Miresii şi cuvintele: “COMUNA MOVILA MIRESII.”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Movila Miresii; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.71 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Victoria, prin Consiliul Local Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Inființare grădiniță în comuna Victoria, sat Mihai Bravu, județul Brăila“, rest 
de executat 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
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patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Victoria nr. 2402/26.03.2018 și nr.3070/18.04.2018, 
înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 6014/28.03.2018, respectiv 7354/19.04.2018  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Victoria, 
prin Consiliul Local Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Inființare 
grădiniță în comuna Victoria, sat Mihai Bravu, județul Brăila “, rest de executat. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 183.163,50  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 122.109,01 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Victoria, prin Consiliul local Victoria, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria. 
Art.7 (a)– Consiliul local Victoria, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL           
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
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                  b-logo-ul/stema comunei Victoria şi cuvintele: “COMUNA VICTORIA”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Victoria; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.72 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Frecăței,  prin Consiliul  Local  Frecăței pentru  cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Drumuri  și alte  suprafețe  pietruite  (Pietruire  DC  58 de  la  km 4+000 la  km  
6+175)“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Frecăței nr. 959/16.04.2018 și nr.976/18.04.2018, 
înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 7132/17.04.2018, respectiv 7358/19.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

25 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Frecăței, prin Consiliul Local Frecăței pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Drumuri și alte suprafețe pietruite (Pietruire DC 58 de la km 4+000 la km 6+175 “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 57,30% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 223.600,001 lei, reprezentând contribuția 
Comunei Frecăței, prin Consiliul local Frecăței, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Comunei Frecăței, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Frecăței, prin Consiliul Local Frecăței, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Frecăței, prin Consiliul Local Frecăței. 
Art.7 (a)– Consiliul local Frecăței, este obligat să monteze câte un panou la fiecare început și 
capăt de drum, pe fiecare sens de mers.Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, 
se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso.In cazul în care pe traseul 
proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toată durata de implementare a proiectului, în locuri vizibile publicului, 
la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panourile trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Frecăței şi cuvintele: “COMUNA FRECĂȚEI”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Frecăței; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.73 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii  Județului Brăila,  prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Cazasu,  prin  Consiliul  Local  Cazasu  pentru  cofinanțarea  și  realizarea obiectivului 
de Investiții  “Montat conductă  apă  pentru  asigurarea  debitului la utilizatorii din 
localitatea Cazasu“ 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 

 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Cazasu nr. 2793/18.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 7336/18.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRÂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Cazasu, 
prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Montat 
conductă apă pentu asigurarea debitului la utilizatorii din localitatea Cazasu“. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 91.081  lei, reprezentând 50,09% din valoarea C+M, va fi suportată din 
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bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 90.767,53 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Cazasu, prin Consiliul local Cazasu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Cazasu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Cazasu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
          (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
          (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
          (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Cazasu şi cuvintele: “COMUNA CAZASU”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Cazasu; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “PENTRU”. Nu participă la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan 
Cătălin. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.74 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila,  prin  Consiliul  Județean Brăila, cu  Orașul 
Insurăței,  prin  Consiliul  Local Insurăței pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului 
de Investiții “Covor asfaltic DC17 km 1+000 – km 1+705, oraș Insurăței, județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Orașului Insurăței nr.3489/18.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 7313/18.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul Insurăței, 
prin Consiliul Local Insurăței pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Covor 
asfaltic DC17 km 1+000 – km 1+705, oraș Insurăței, județul Brăila “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 35,56% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 797.000 lei, reprezentând contribuția Orașului 
Insurăței, prin Consiliul local Insurăței, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Orașului Insurăței, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Orașul Insurăței, prin Consiliul Local Insurăței, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Orașul Insurăței, prin Consiliul Local Insurăței. 
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Art.7 (a)– Consiliul local Insurăței, este obligat să monteze câte un panou la fiecare început și 
capăt de drum, pe fiecare sens de mers.Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, 
se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso.In cazul în care pe traseul 
proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toată durata de implementare a proiectului, în locuri vizibile publicului, 
la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panourile trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema orașului Insurăței şi cuvintele: “ORAȘUL INSURĂȚEI”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției orașului Insurăței; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.75 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind:  aprobarea asocierii  Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Insurăței, prin Consiliul  Local Insurăței pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Amenajare centru civic în orașul Insurăței, județul Brăila“, rest de executat 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

30 

patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Orașului Insurăței nr. 3488/18.04.2018.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 7312/18.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul Insurăței, 
prin Consiliul Local Insurăței pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Amenajare centru civic în orașul Insurăței, județul Brăila “, rest de executat. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 31,23% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 1.200.000 lei, reprezentând contribuția Orașului 
Insurăței, prin Consiliul local Insurăței, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Orașului Insurăței, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Orașul Insurăței, prin Consiliul Local Insurăței, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Orașul Insurăței, prin Consiliul Local Insurăței. 
Art.7 (a)– Consiliul local Insurăței, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
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                  b-logo-ul/stema orașului Insurăței şi cuvintele: “ORAȘUL INSURĂȚEI”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției orașului Insurăței; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.76 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
Investiții “Amenajare teren de sport la Școala Gimnazială din sat Drogu, comuna 
Galbenu, Județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Galbenu nr. 1842/02.04.2018 și 1935/09.04.2018, 
înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 6495/04.04.2018, respectiv 6717/11.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Amenajare teren de sport la Școala Gimnazială din sat Drogu, comuna Galbenu, județul 
Brăila “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 173.813,39  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 181.910,40 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Galbenu, prin Consiliul local Galbenu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Galbenu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu, potrivit anexei 
2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local 
Galbenu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Galbenu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată 
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri;  
                  b-logo-ul/stema comunei Galbenu şi cuvintele: “COMUNA GALBENU”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Galbenu; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.77 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea transmiterii În folosință gratuită a unor mijloace fixe și obiecte de 
inventar, către Centrul Militar Județean Brăila, pe  o perioadă de 6 ani  
 
 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară înregistrat cu nr.         
6899/12.04.2018, Adresa Centrului Militar Județean Brăila nr. A-917/2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr.6781/2018; 
 Văzând avizele Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale; 
 In temeiul art. 76 din Legea nr. 446/2006, actualizată, privind pregătirea populației 
pentru apărare; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”c” și art.124 din Legea privind 
administrația publică locală nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 și art.115 alin.1 lit. “c” din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a unor mijloace fixe și obiecte de inventar, 
către Centrul Militar Județean Brăila, pe  o perioadă de 6 ani, conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza prin proces verbal, încheiat 
între reprezentanții Consiliului Județean Brăila și Centrului Militar Județean Brăila. 
Art.3 Centrul Militar Județean Brăila va proceda la înregistrarea bunurilor în contabilitatea 
proprie în afara bilanțului. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila și Centrul 
Militar Județean Brăila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 
Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Instituției Prefectului Județului Brăila; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

34 

- Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară; 
 - Centrului Militar Județean Brăila. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.78 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind:  aprobarea  Acordului  de  asociere  dintre  Județul  Brăila  prin  Consiliul 
Județean  Brăila și Muzeul  Brăilei “Carol I”, Municipiul Brăila prin Consiliul Local 
Municipal  Brăila, Orașul  Ianca prin  Consiliul  Local  Ianca,  Orașul  Insurăței prin 
Consiliul  Local  Insurăței  și  Orașul  Făurei  prin  Consiliul  Local  Făurei  pentru 
organizarea  Simpozionului Național de Sculptură Monumentală “Nicăpetre” Ediția a III-
a în perioada 6 august – 15 septembrie 2018  
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila,  

raportul Direcției administrație publică, contencios înregistrat sub nr. 7583/20.04.2018 și 
raportul Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, înregistrat sub nr. 
7568/20.04.2018; 
 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
relații publice și relații internaționale, Comisiei pentru activități științifice, învătământ, cultură, 
culte, tineret și activități sportive și Comisiei de buget-finanțe și administrarea patrimoniului 
public și privat; 
 Ținând cont de întâlnirea de lucru organizată în data de 15.03.2018, încheiata prin 
minuta semnata de reprezentanți ai Consiliului Județean Brăila, Municipiului Brăila și ai 
Orașelor Ianca, Insurăței și Făurei, înregistrată sub nr. 5443/15.03.2018 ; 
 Având în vedere adresa domnului consilier județean Marian Căpățână, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 5115/19.03.2018; 
 Văzând adresa nr. 434/20.03.2018 a Muzeului Brăilei “Carol I”, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila nr. 5330/20.03.2018 prin care se înaintează Regulamentul Simpozionului 
Național de Sculptură Monumentală “Nicăpetre” Ediția a III-a, respectiv adresa nr. 
645/20.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 7537/20.04.2018 prin care 
certifică susținerea financiară din bugetul aprobat; 
 Ținând cont de adresa nr. 13012/04.04.2018 a Primăriei Orașului Ianca, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 6638/05.04.2018, adresa nr. 2427/03.04.2018 a Primăriei 
Orașului Insurăței, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 6617/05.04.2018 și adresa 
Primăriei Orașului Făurei înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 7589/20.04.2018; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

35 

 Având la bază Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 287/21.12.2017 privind 
aprobarea Programului cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în Județul 
Brăila în anul 2018;  

Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "e" și alin. 6 lit. "a" din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 și  art. 115 alin.1 lit. "c" din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Județul Brăila prin Consiliul Județean 
Brăila și Muzeul Brăilei “Carol I”, Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, Orașul 
Ianca prin Consiliul Local Ianca, Orașul Insurăței prin Consiliul local Insurăței și Orașul Făurei 
prin Consiliul local Făurei  pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură 
Monumentală “Nicăpetre” Editia a III-a în perioada 6 august – 15 septembrie 2018, prevăzut în 
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se imputernicește Președintele Consiliului Județean Brăila, dl. Francisk Iulian Chiriac,  
să semneze acordul de asociere în numele și pentru Consiliul Județean Brăila, în scopul 
derulării în bune condiții a asocierii. 
Art.3 Direcția administrare patrimoniu și evidență bugetară din cadrul Consiliului Județean 
Brăila va proceda la completarea inventarului bunurilor din patrimoniul public al județului cu 
operele de artă realizate în timpul simpozionului, după evaluarea efectuată de experți atestați 
de Ministerul Culturii. 
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Muzeul Brăilei “Carol I”. 
Art.5 Secretarul județului va comunica prin Compartimentul cancelarie și arhivă, prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.79 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 
subvenții pe anul 2018 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 26 aprilie 2018; 
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Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean  Brăila și 
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, înregistrat sub nr. 
6.950/13.04.2018. 

Având în vedere adresa Spitalului Județean de Urgență Brăila nr.13.997/05.04.2018, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.6.612/05.04.2018 și adresa Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila nr.619/10.04.2018, înregistrată 
la Consiliul Județean Brăila sub nr.6.704/10.04.2018. 

Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public 
și privat al județului; 

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

In temeiul prevederilor  art. 91, alin. 3, lit. a, art.97  și art.115, alin 1, lit.c din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 
subvenții, conform anexelor nr.1, 1a, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform anexelor 
nr. 2, 2a, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă majorarea bugetului Centrului Județean pentru Conservarea Culturii 
Tradiționale Brăila, conform anexelor nr. 3, 3a, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.4 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică-
Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.80 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Salcia   Tudor,   prin  Consiliul  Local  Salcia  Tudor   pentru  cofinanțarea  și   realizarea 
obiectivului de investiții “Sistematizare centru civic în satul Gulianca lungime 1,1 km“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 
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Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Salcia Tudor nr. 1769/19.04.2018, înregistrată la 
Consiliul Județean Brăila sub nr. 7559/20.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.9/12 februarie 2018; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Salcia 
Tudor, prin Consiliul Local Salcia Tudor pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Sistematizare centru civic în satul Gulianca lungime 1,1 km“. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 300.000  lei, reprezentând 29,87% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 900.000 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Salcia Tudor, prin Consiliul local Salcia Tudor, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Comunei Salcia Tudor, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local Salcia Tudor, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local 
Salcia Tudor. 
Art.7 (a)– Consiliul local Salcia Tudor, este obligat să monteze câte un panou la fiecare început 
și capăt de drum, pe fiecare sens de mers.Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, 
se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat față/verso.In cazul în care pe traseul 
proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toată durata de implementare a proiectului, în locuri vizibile publicului, 
la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panourile trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
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                  b-logo-ul/stema comunei Salcia Tudor şi cuvintele: “COMUNA SALCIA TUDOR”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Salcia Tudor; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.81 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului 
de investiții “Igienizare și construire acoperiș tip șarpantă pe terasa dispensar comunal 
localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, județul Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Comunei Rimnicelu nr. 1405/20.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 7684/24.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Igienizare și construire acoperiș tip șarpantă pe terasa dispensar comunal 
localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, județul Brăila “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 143.540,69  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 107.362,44 lei, reprezentând contribuția Comunei 
Rimnicelu, prin Consiliul local Rimnicelu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, 
pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și 
cheltuieli al Comunei Rimnicelu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local 
Rimnicelu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Rimnicelu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe 
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
          (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
          (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
          (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Rimnicelu şi cuvintele: “COMUNA RIMNICELU”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției comunei Rimnicelu; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.82 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu 
Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, în zona 
intersecției Calea Galați cu B-dul Al. I. Cuza“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Municipiului Brăila nr. 16444/20.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 7569/20.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Municipiul Brăila, 
prin Consiliul Local Municipal Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, în zona intersecției Calea Galați cu B-dul 
Al. I. Cuza “. 
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Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în suma de 79.694,30 lei, reprezentând 37% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 147.379,70 lei, reprezentând contribuția 
Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal 
Brăila. 
Art.7 (a)– Consiliul Local Municipal Brăila, este obligat să monteze un panou care să fie expus 
pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema Municipiului Brăila şi cuvintele: “MUNICIPIUL BRĂILA”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției Municipiului Brăila; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “PENTRU”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache 
Ștefan Cătălin. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.83 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu 
Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila – Strada Mircea 
Mălăeru c/c DN 22B“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 26 aprilie 2018; 
 Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare 
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de 
Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

Ca urmare a adresei Municipiului Braila nr. 16442/20.04.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila sub nr. 7570/20.04.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Municipiul Brăila, 
prin Consiliul Local Municipal Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila – Strada Mircea Malaeru c/c DN 22B “. 
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului 
asocierii, în sumă de 208.000  lei, reprezentând 49,94% din valoarea C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 253.479 lei, reprezentând contribuția Municipiului 
Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila, 
prin Consiliul Județean Brăila, şi Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, 
în vederea semnării contractului de asociere cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal 
Brăila. 
Art.7 (a)– Consiliul Local Municipal Brăila, este obligat să monteze un panou care să fie expus 
pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, 
dacă acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă 
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. Condiții meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă 
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema Municipiului Brăila şi cuvintele: “MUNICIPIUL BRĂILA”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totală a proiectului; 
                  e- valoarea contribuției Municipiului Brăila; 
                  f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare 
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație publică, 
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “PENTRU”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache 
Ștefan Cătălin. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
          PREȘEDINTE                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                         DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila 
 
 Luând în considerare dispoziţiile art. 12, alin. 1 şi Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr. 
1217/26.09.2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii 
sociale în România; 
 Ținând seama de prevederile H.G. nr. 103/15.03.2018 privind exercitarea cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila, de 
către doamna Rada STEREA, publicată în Monitorul Oficial nr. 239/19.03.2018; 

Având în vedere adresa nr. 7097/CBAS/02.04.2018 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 
4258/02.04.2018; 

În baza referatului nr. 4704/13.04.2018, 
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 Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila cu 
următorii membrii titulari: 

1.  George-Adrian Paladi Prefectul judeţului Brăila Preşedinte 
2.  Rada Sterea Subprefectul judeţului Brăila Membru 
3.  Adrian Bernhard 

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

Membru 

4.  Sabina Meiroşu Medic specialist M.G., Direcţia de Sănătate Publică 
a judeţului Brăila 

Membru 

5.  Florin-Sergiu Dobrescu Comisar șef de poliție, Inspectoratul  Judeţean de 
Poliţie Brăila 

Membru 

6.  Traian Cismaş Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a 
Judeţului Brăila 

Membru 

7.  Cătălin Canciu Inspector şcolar general, Inspectoratul şcolar al 
judeţului Brăila 

Membru 

8.  Monica Bratu Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 

Membru 

9.  Sorin Enache Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila Membru 
10. Frusina Lungu Director economic, Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Brăila 
Membru 

11.  Olga Condrat Coordonator centru, Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Brăila 

Membru 
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(2) În situaţia în care membrii titulari nu pot participa la şedinţe, activitatea acestora va fi 
suplinită de următorii supleanţi: 

  
12.  Simona Cimpoae Director general, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Brăila 
Membru 

13. Anişoara Parnică Expert,  Agentia Națională pentru Romi - Structura 
Regională Sud- Est Brăila 

Membru 

14. Camelia Vătafu  Inspector superior, Direcţia Strategii, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale - Consiliul 
Judeţean Brăila 

Membru 

15. Nicoleta Mihaela 
Oancea 

Director executiv, Direcţia de Asistenţă Socială, 
Consiliul Local Municipal Brăila 

Membru 

16. Ana Maria Iancu Mediator sanitar, Consiliul Local al oraşului Făurei Membru 

17. Romica Pavel  Referent, Consiliul Local  al oraşului  Ianca Membru 

18. Lenuţa Ion Inspector, Consiliul Local   al oraşului Însurăţei Membru 

19. Carmen Neacşu Preşedinte, Fundaţia  “Lumina” Membru 

20. Lina Meiroşu Director executiv, Asociaţia Speranţa Brăila Membru 

21. Teodora Ilie Preşedinte, Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu 
Nevoi Speciale “Trebuie” - filiala Brăila 

Membru 

22. Honorina Popescu Preşedinte, Asociaţia de Binefacere “Diaconia” 
Brăila 

Membru 

1.  Anișoara Bănuță  Consilier superior,  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Brăila 

Supleant 

2.  Nicoleta Denisa 
Andreescu 

Director executiv adjunct economic, Direcţia de Sănătate 
Publică a judeţului Brăila 

Supleant 

3.  Ioan Lucian 
Pîrjoleanu 

Comisar de poliţie,  Inspectoratul  Judeţean de Poliţie 
Brăila 

Supleant 

4.  Cristina Săraru Auditor, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila Supleant 
5.  Gina Anton  Inspector şcolar, Inspectoratul şcolar al judeţului Brăila Supleant 
6.  Laurenţia 

Vasilescu 
Consilier, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Brăila 

Supleant 

7.  Nicoleta Codrescu  Inspector de specialitate, Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Brăila 

Supleant 

8.  Atena Avram Șef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Brăila 

Supleant 

9.  Simona Cioranu Manager public, Casa Judeţeană de Pensii Brăila Supleant 
10. Budeș Mariana Șef serviciu,  Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

Brăila 
Supleant 

11. Gabriela Brăgău Inspector principal,  Direcţia Strategii, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale - Consiliul Judeţean 
Brăila  

Supleant 

12. Emilia Manuela 
Micu 

Şef Birou juridic - Direcţia de Asistenţă Socială,  Consiliul 
Local Municipal Brăila 

Supleant 
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Art.2 La şedinţele de lucru ale Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila pot fi 
invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi 
personalităţi recunoscute în domeniu. 
Art.3 Secretariatul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila se asigură de către 
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila, care va comunica prezentul Ordin tuturor 
membrilor comisiei.   
Art.4 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, îşi încetează aplicabilitatea Ordinul 
Prefectului nr. 5/08.01.2018 privind actualizarea componenţei Comisiei Judeţene privind 
Incluziunea Socială Brăila. 
Art.5 Prin grija Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare 
de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică – Compartimentul Asigurarea 
Funcţionării Colegiului Prefectural, prezentul Ordin se comunică Agenţiei Judeţene pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Brăila şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila şi prin postare pe pagina de internet a instituţiei 
(http://br.prefectura.mai.gov.ro). 

 
PREFECT 

George-Adrian PALADI 
 
Brăila, 13.04.2018 
Nr. 153 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  
la nivelul Instituției Prefectului - Județul Brăila în anul 2018 
 

13. Marius Gheonea Inspector,  Consiliul Local   al oraşului Făurei Supleant 
14. Emilia Caraman  Consilier,  Consiliul Local  al oraşului Ianca Supleant 

15. Daniela Dumitru Inspector de specialitate, Consiliul Local  al oraşului  
Însurăţei 

Supleant 

16. Mariana Drăghiciu Asistent social,  Fundaţia  “Lumina” Supleant 

17. Mariana Luminiţa 
Miu 

Asistent social,  Asociaţia Speranţa Brăila Supleant 

18. Camelia Bănică Asistent social,  Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi 
Speciale “Trebuie” - filiala Brăila 

Supleant 

19. Mihaela Feraru Asistent educaţie,  Asociaţia de Binefacere “Diaconia” 
Brăila 

Supleant 

20. Florea  Spartacus 
Mahulea 

Expert,  Agentia Nationala pentru Romi -  Structura 
Regională Sud- Est Brăila 

Supleant 
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Având în vedere prevederile art. 4, alin. (2) ale O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul solicitării din adresa nr. 11036/03.04.2018 a Ministerului Afacerilor Interne, 
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul 4.339/04.04.2018 prin care s-
a comunicat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne în 2018, 

Ţinând cont de referatul nr. 4730/13.04.2018. 
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 Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 
Instituției Prefectului – Județul Brăila, prezentat în anexă, care face parte integrantă din 
prezentul ordin și care vizează perioada 13.04.2018 - 15.03.2019.    
Art.2 Până la data de 30.04.2018, structurile funcționale din cadrul Instituției Prefectului – 
Județul Brăila vor întocmi planuri proprii pentru punerea în aplicare a Programului în cauză, 
care vor fi înaintate secretarului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern managerial din Instituția Prefectului – 
Județul Brăila.  
Art.3 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 147 din 14.04.2017 își încetează 
aplicabilitatea. 
 

PREFECT 
GEORGE-ADRIAN PALADI 

        Contrasemnează                                      Subprefect, 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
Întocmit: Rogoz Chiva 
 
Brăila,16.04.2018 
Nr. 155 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 131/22.03.2018 privind 
constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă 
şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru 
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de 
verificare 
 

Având în vedere adresa nr. 50196/ID/14.03.2018, emisă de Ministerul Apelor și 
Pădurilor - Cabinet Ministru, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 
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3398/15.03.2018, privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile 
de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru 
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;   

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

Având în vedere 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 prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 
30 aprilie 2018 ca zi liberă; 

În baza referatului de aprobare nr. 4914/18.04.2018; 
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 modifică termenul de verificare stabilit la poziția nr. 22 din Anexa nr. 1 la Ordinul 
Prefectului nr. 131/22.03.2018 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au 
fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în 
localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea 
calendarului acţiunilor de verificare, în sensul că în loc de data de 30.04.2018 se va menționa 
data de 02.05.2018. 
Art.II Celelalte prevederi din Ordinul Prefectului nr. 131/22.03.2018 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. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 18.04.2018 
Nr. 156 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: trecerea în proprietatea privată a comunei Unirea a suprafeței totale de 430,9620 
ha din care 206,6624 ha teren arabil și 224,2996 ha pajiști situate pe raza satelor Unirea 
și Valea Cînepii 
 

Tinând cont de dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 
punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Referatele Comisiei Locale de Fond Funciar Unirea nr. 1010/2018 și 
nr. 1320/2018, dosar înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 3218/2018 și nr. 
4462/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Trecerea în proprietatea privată a comunei Unirea a suprafeţei totale de 430,9620 ha din 
care 206,6624 ha teren arabil și 224,2996 ha pajiști, suprafețe repartizate pe localități 
componente astfel:  
- Unirea – 332,9259 ha din care 203,1493 ha arabil și 129,7766 ha pajiști; 
- Valea Cânepii – 98,0361 ha din care 3,5131 ha arabil și 94,5230 ha pajiști, suprafeţe 
identificate conform Planurilor de amplasament și delimitare verificate de O.C.P.I., imobilele 
(terenurile) fiind înregistrate provizoriu în evidența O.C.P.I. Brăila, acestea având numere 
cadastrale. 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 83/2013 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija  persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va  
fi comunicat Primăriei comunei Unirea şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila.  
Art. 3.  

PREFECT 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 25.04.2018 
Nr. 163 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: stabilirea modalității de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 30 aprilie 
2018, stabilită ca zi liberă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 207/2018, de către personalul 
din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brăila în perioada 07-10.05.2018, precum și a 
personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple – Brăila și a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Brăila, în ziua de 05.05.2018 
 

Având  în vedere: 
- prevederile art. 1 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2018 privind stabilirea zilei 
de 30 aprilie 2018 ca zi liberă; 
- Nota-Raport nr. 11648/16.04.2018 întocmită de Direcția Generală Management Resurse 
Umane și Direcția Generală Management Operațional; 
Ținând cont de referatul nr. 5174/24.04.2018 întocmit de Serviciul financiar-contabilitate, 
resurse umane, achiziții publice și administrativ; 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 
republictă, 

 
Prefectul județului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 
Art.1 Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 30 aprilie 2018, stabilită ca zi liberă potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 207/2018, se face de către personalul din cadrul Instituției Prefectului-
Județul Brăila, prin prelungirea programului de lucru cu două ore în zilele de 07, 08, 09 și 
10.05.2018, iar de către personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple – Brăila și a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Brăila, prin desfășurarea activității, în regim de 
program normal de lucru, în ziua de 05.05.2018. 
Art.2 Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va 
aduce la îndeplinire prezentul ordin. 
Art.3 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: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 25.04.2018 
Nr. 164                                                                                                                                                                                                            
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Siliștea 
 

Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 
a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresele Primăriei comunei Siliștea nr. 2100/2018 și nr. 2408/2018, 
înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 4728/2018 și nr. 5157/2018; 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 5157/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Siliștea şi va avea următoarea componenţă: 
 

1. Efteme Ilie Primar Preşedinte 
2. Roman Ginel 

Marius 
Viceprimar Membru 

 3. Băbuş Eugen Secretar comună Secretar 
4. Chivu Valerica 

Veronica 
Responsabil Registrul agricol Membru 

5. Rusu Gheorghe Specialist măsurători topografice Membru 
6. Moldoveanu  

Gina-Adriana 
Inginer agronom din aparatul de 
specialitate al consiliului local 

Membru 

7. Stan Mariana Reprezentant al proprietarilor care au 
solicitat teren potrivit legilor fondului 
funciar 

Membru 

8. Gurgu Cristian Reprezentantul ocolului silvic Membru 
 

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 268/2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.3 Prin grija  persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice  
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi. 
 

PREFECT 
                         George-Adrian PALADI Aurelian ŢIRIPA 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 26.04.2018 
Nr. 165 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: aprobarea tematicii de îndrumare, verificare şi control privind modul de 
îndeplinire a atribuțiilor care revin autorităților administrației publice locale și 
secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila;  
nominalizarea la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila a funcționarilor publici 
care vor participa la activitatea de îndrumare, verificare și control ce se va desfășura în 
perioada mai-noiembrie a.c. la sediul unităților administrativ teritoriale din județul Brăila 
 

Având în vedere: 
prevederile art.19, alin. (1), lit. a și lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată, modificată și 
completată, coroborate cu art. 6, alin. (1), pct. 2, lit. k din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
referatul nr. 5360/02.05.2018, emis de Corpul de Control al Prefectului din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

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

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă, pentru anul 2018 (perioada mai - noiembrie), Tematica de îndrumare, 
verificare şi control privind modul de îndeplinire a atribuțiilor care revin autorităților 
administrației publice locale și secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila, 
conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin. 
Art.2 În vederea desfășurării la sediul autorităților administrației publice locale, din județul 
Brăila în perioada mai – noiembrie a.c., a activității de îndrumare, verificare și control a modului 
de îndeplinire a atribuțiilor care revin autorităților administrației publice locale și secretarilor din 
cadrul unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila, se nominalizează următorii 
funcționari publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Brăila: 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

53 

- Rogoz Chiva 
- Mocanu Laurențiu 
- Moldoveanu Corina 
- Popescu Nicoleta 
- Hlaghii Dumitru 
- Cândea Cătălin 
- Jalbă Octavian – Constantin 
- Adetu Georgeta 
Art.3 Anexa nr. 1 (Tematica de îndrumare, verificare şi control privind modul de îndeplinire a 
atribuțiilor care revin autorităților administrației publice locale și secretarilor unităților 
administrativ-teritoriale din județul Brăila) face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.4 Prin grija consilierului din cadrul Corpului de Control al Prefectului al Instituției Prefectului 
– județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
Art.5 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul 
Prefectului nr. 153/27.04.2017 privind aprobarea tematicii de îndrumare, verificare şi control 
privind modul de îndeplinire a atribuțiilor care revin autorităților administrației publice locale și 
secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila, a constituirii, la nivelul Instituției 
Prefectului – Județul Brăila, a comisiilor de îndrumare, verificare și control și a graficului de 
control aferent desfășurării activității comisiilor de control. 
 

PREFECT 
GEORGE-ADRIAN PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu – GALAN Dana Florentina 
 
Întocmit: Consilier superior - ROGOZ Chiva 
Corpul de Control al Prefectului 
 
Brăila,  
Nr.170/02.05.2018 

 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
JUDEȚUL BRĂILA 

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 

ANEXA NR.1  
la Ordinul Prefectului nr.170/02.05.2018 
 

TEMATICA DE ÎNDRUMARE, VERIFICARE ŞI CONTROL 
PRIVIND 

MODUL DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUȚIILOR CARE REVIN 
AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  

ȘI  
SECRETARILOR UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN 

JUDEȚUL BRĂILA  
 

    Având în vedere prevederile art.19, alin. (1), lit.a și lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată, 
modificată și completată, coroborate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct. 2, lit. k din 
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H.G.nr.460/2006, modificată și completată, se nominalizează următorii funcționari din cadrul 
Instituției Prefectului – județul Brăila: 

− Rogoz Chiva 
− Mocanu Laurențiu 
− Moldoveanu Corina 
− Popescu Nicoleta 
− Hlaghii Dumitru 
− Cândea Cătălin 
− Jalbă Octavian – Constantin 
− Adetu Georgeta 

pentru efectuarea la sediul autorităților administrației publice locale din județul Brăila a 
activității de îndrumare și verificare a modului de îndeplinire, a atribuțiilor care revin autorităților 
publice locale și secretarilor unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile 
legale. 

  
Activitatea de  

îndrumare și verificare  
va respecta următoarea tematică: 

 
A. Verificarea modului în care sunt aplicate și respectate, la nivelul unităților 
administrativ teritoriale, prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, modificată și completată, de către:  

a) CONSILIUL LOCAL – autoritate publică deliberativă; 
b) PRIMARUL – autoritate publică executivă; 
c) SECRETARUL unității administrativ-teritoriale. 

 
În ceea ce privește activitatea CONSILIULUI LOCAL al unității administrativ-
teritoriale în conformitate cu prevederile art. 36, se va urmări dacă au/a fost:  
aprobate 

− impozitele şi taxele locale, (alin.4, lit.c); 
− regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local (alin.3, lit. a); 
− strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale (alin.4, lit.e); 
− darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
local, în condiţiile legii (alin.5, lit.a); 

− vânzarea, închirierea sau constituirea dreptului de superficie, a bunurilor aflate în 
proprietatea privată a comunei, oraşului sau municipiului, în condiţiile legii; 

− documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor (alin.5, lit.c); 
− acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic 

(alin.6, lit.b); 
− construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 

utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa (alin.6, lit.e); 
− documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 

condiţiile legii (alin.4, lit.d); 
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− măsurile pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol (pe 
suport de hârtie și în format electronic) – art. 8, alin. 4, din Ordinul Comun nr. 
289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2015 - 2019 

aprobată 
− cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 
(alin.7, lit.a); 

− înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte 
ţări (alin.7, lit.b); 

− cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din 
străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune (alin.7, lit.c);. 

− organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, 
precum şi ale regiilor autonome de interes local (alin.3, lit.b); 

− contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie 
publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-
teritoriale, în condiţiile legii (alin.4, lit.b);    

aprobat 
− bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar (alin.4, lit.a); 
 
Se va verifica dacă:  

− dosarele speciale ale şedinţelor sunt numerotate, semnate şi sigilate de preşedintele de 
şedinţă şi de secretarul UAT-ului și conțin:  

 procesele-verbale de ședință; 
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului (elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului);  
 raportul comisiei de specialitate al consiliului (dacă aceste ultime două documente 

nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea 
se consideră implicit favorabile – art. 44, alin. 2).  

− consilierii locali, precum şi viceprimarul și-au prezentat rapoartele anuale de activitate 
și dacă documentele care au fost făcute publice prin afișarea lor la avizier/pagina web. 
(art. 51, alin 4);  

− pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, fiecare 
consilier local primeşte o indemnizaţie (art. 51, alin 5); 

− consiliul local a atribuit sau schimbat, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 
interes public local (art. 36, alin.5, lit.d) - se va verifica documentația urbanistică, după 
caz, PUG-ul, PUZ-ul sau PUD-ul; 

− pe principalele domenii de activitate sunt organizate comisii de specialitate (art. 54, 
alin.1).  

 
Totodată se va verifică, dacă în conformitate cu prevederile art. 45, în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin consiliul local:  

− a adoptat hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care 
legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 
majoritate; 
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− a adoptat cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie: 
 hotărârile privind bugetul local; 

 hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 

 hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

 hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră; 

 hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi 

amenajarea teritoriului; 

 hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine; 

−  a adoptat cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie 

hotărârile privind patrimoniul; 

− a adoptat noul buget în termen de maxim 45 de zile de la data publicării legii 

bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

În ceea ce privește activitatea PRIMARULUI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001, se va urmări dacă:   

1. a convocat lunar membrii consiliului local pentru a participa la ședințe 
ordinare; 

și a propus consiliului local:  

− aprobarea statutului comunei și a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local (art. 36, alin. 3, lit. a); 

− înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local (art. 
36, alin. 3, lit. b); 

− bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 
contul de încheiere a exerciţiului bugetar (art. 36, alin.4, lit.a); 

− contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de 
datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii (art. 36, alin.4, lit.b);    

− documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes 
local, în condiţiile legii (art. 36, alin.4, lit.d); 

− organizarea de comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă 
determinată (art. 54, alin. 7);  

la cererea consilierilor locali, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, PRIMARUL (prin 
intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate), a pus la dispoziţia acestora, informaţiile 
necesare în vederea îndeplinirii mandatului acestora (art.51, alin. 2). 

2. în calitate de reprezentanț al statului în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, a acționat:  
în domeniul stării civile și autorității tutelare, în acest sens, se va verifica modul 
de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de art.63, alin.2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, modificată și completată, coroborat cu art.3 alin.(1)-(3) din Legea 
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nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificată și completată, 
respectiv: 

• modul de organizare, structură; 
• dacă sunt delegate atribuțiile altor persoane.  

în domeniul alegerilor, conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 208/2015 se va 
verifica dacă:  

• au fost desemnate, prin dispoziție, persoane autorizate de primar, care 
să efectueze operațiuni și să actualizeze datele de identificare a cetățenilor români cu 
drept de vot înscrise în Registrul electoral; 
în relaţia cu consiliul local, se va verifica, în conformitate cu prevederile art.63, din 
Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată, dacă Primarul comunei:  

• a prezentat consiliului local în primul trimestrul al anului 2018, 
raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale; 

• a prezentat rapoarte şi informări funcție de tematica de interes 
abordată de consilierii locali la solicitarea acestora;  

• a elaborat proiecte de strategii privind starea economică, socială şi 
de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le-a supus aprobării consiliului local; 

• a fost în imposibilitatea îndeplinirii hotărârilor emise de consiliul 
local (art. 118, alin. 1 din Legea nr. 215/2001); 
și-a îndeplinit atribuţiile privind bugetul local (art.63 alin.1, lit.c, din Legea nr.215/2001, 
republicată, modificată și completată), respectiv PRIMARUL, în calitate de ordonator principal 
de credite: 
• a întocmit proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar 
și l-a supus aprobării consiliului local; 
• prin compartimentele de specialitate, a verificat corecta înregistrare fiscală a 
contribuabililor la organul fiscal teritorial. 

 3. și-a îndeplinit atribuţiile referitoare la: 
activitatea serviciilor publice locale (art.63 alin.1, lit.d, din Legea nr.215/2001, republicată, 
modificată și completată) 
- se va verifica dacă, PRIMARUL, a luat toate măsurile necesare pentru a crea și 
asigura furnizarea, către cetățenii comunei, de servicii publice de interes local prin 
cuprinderea în bugetul local aferent anului 2018, de sume/fonduri, pentru: 
− susținerea procesului educațional, destinate pentru:  

a) acordarea de sporuri/facilități cadrelor didactice (ex. decontarea 
cheltuielilor cu transportul/naveta cadrelor didactice, care nu au domiciliul 
pe raza comunei și care fac naveta de la localitatea de reședință la unitatea 
de învățământ); 

b) transportul elevilor care frecventează o unitatea școlară aflată pe raza altei 
unități administrativ-teritoriale; 

c) alte facilități 
- asigurarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social; 
- asigurarea serviciilor de sănătate a membrilor comunității; 
- desfășurarea de activități culturale;         
- desfășurarea de activități specifice tineretului și sportului; 
- asigurarea, la nivelul comunității a ordinii publice;  
- activitatea de gestionare a situațiilor de urgență; 
- protecția și refacerea mediului; 
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- conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale; 

- dezvoltare urbană; 
− evidenţa a persoanelor; 
− dezvoltarea infrastructurii de drumuri; 
− funcționarea serviciilor publice comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, 

gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport 
public local, după caz;  

− alte servicii publice stabilite prin lege (ex. taxe, cotizații); 
 
Se va verifica modalitatea în care PRIMARUL a acționat: 
 

− în sensul de a lua măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pentru 
asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru 
furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale (art.4, alin.1 din Ordinul 
Comun nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2015 – 2019); 

− pentru publicarea, cu caracter permanent, a nomenclatorului stradal (art. 10, alin. 6 din 
Ordinul Comun nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 
2017); 

− pentru efectuarea inventarului bunurilor din domeniul public (se atenționează asupra 
prevederilor art. 19, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare, unde se menționează că „Inventarul bunurilor 
din domeniul public se întocmeşte până la 31 decembrie 2017”, sub sancțiunea unei 
amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei - art. 191); 

− pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării 
serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat 
al unităţii administrativ-teritoriale (art. 63, alin 5, lit. d din Legea 215/2001), în sensul 
identificării patrimoniului unității administrativ-teritoriale și a modului de utilizare al 
acestuia.  

− în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului (art. 63, alin 5, lit. f, din Legea 
215/2001), respectiv dacă:  

 a asigurat elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege;  

 planurile urbanistice au fost supune aprobării consiliului local şi dacă a 

acţionat pentru respectarea prevederilor acestora; 
 a emis dispoziția/ile pentru stabilirea persoanei/lor care se va/vor ocupa de 

problemele aferente domeniului în cauză; 
− au fost emise autorizații de construire (art. 63, alin 5, lit. g, din Legea 

215/2001), coroborat cu art. 4*, alin 1, din Legea nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și 
completată); 

− a numit/desemnat o persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să 
primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele 
actelor normative propuse a se aproba la nivelul comunității (art. 7, alin (7), din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată).  
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Se va verifica modalitatea în care PRIMARUL a acționat pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă (art.63 alin.5, lit.b, din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată, coroborat cu 
prevederile Legii nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, modificată și completată, OUG nr. 21/2004 
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, și a H.G. nr. 762/2008 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă).  

În conformitate cu prevederile, art. 27, din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, 
republicată, modificată și completată, PRIMARUL și-a îndeplinit principalele atribuţii, în sensul 
că a: 

− propus consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă (reorganizarea 
C.L.S.U.; organizarea S.V.S.U); 

− a întreprins toate demersurile pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului 
local în domeniul protecţiei civile; 

− aprobat planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de 
specialitate, respectiv: 

 Planul de intervenţie în caz de incendiu pentru sediul primăriei; 
 Planul de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi a unor bunuri 

materiale din localitatea/comuna …………….;  
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din comuna …………;  
 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018; 
 Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase accidente la construcţii hidrotehnice și poluării 
accidentale pentru perioada 2018 - 2021 ; 

 Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018; 

 Planul de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele 
neguvernamentale; 

 Planul de măsuri al CLSU și responsabilități privind sezonul rece 2017 – 
2018;   

 Planul de apărare în caz de producere a unei situații de urgență specifice 
riscului de cutremur; 

− propus fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 
− condus exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă 

desfășurate la nivelul comunei ...............; 
− coordonat activitatea serviciilor de urgenţă voluntare; 
− aprobat planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele 

neguvernamentale; 
− dispus măsurile şi a controlat modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire 

colective de către administratorul acestora; 
− urmărit realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de 

înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
− asigurat alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 

civilă; 
− solicitat asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie 

civilă; 
− exercitat controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local; 
− asigurat evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii 

de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite; 
− coordonat nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de 

protecţie civilă; 
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− stabilit măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu 
energie şi apă a populaţiei evacuate; 

− dispus măsurile pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 
− cooperat cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în 

probleme de interes comun; 
− gestionat, depozitat, întreţinut şi conservat din punct de vedere tehnic, aparatura 

şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate. 

Totodată se va verifica dacă, PRIMARUL 

− a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.L.S.U 
− a desemnat o persoana cu atribuții în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
− coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare, în conformitate cu 

prevederile legale (H.G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă);  

− a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.V.S.U. (Cap. IX, 

art. 3, lit. a, pct. 3, din HG 762/2008); 
− s-a preocupat pentru preîntâmpinarea/diminuarea efectelor fenomenelor 

meteorologice specifice perioadei de caniculă/iarnă; 
 
Verificarea modului în care SECRETARUL unității administrativ-teritoriale și-a 
îndeplinit atribuţiile: 
 
1. conforme cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, modificată și completată: 
− a convocat/notificat, în scris, consiliul local cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare 

(cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare) și a pus la dispoziția consilierilor 
locali materialele de ședință înscrise pe ordinea de zi; 

− a semnat toate procesele-verbale ale ședințelor consiliului local asumându-și astfel 
responsabilitatea veridicităţii celor consemnate (art. 42, alin.3, 4); 

− a supus la vot, la începutul fiecărei ședințe, procesul-verbal aferent ședinței anterioare; 
− după aprobarea procesului–verbal (a afișat la sediul primăriei un exemplar al 

documentului), a constituit pentru fiecare ședință a consiliului local câte un dosar 
special, pe care l-a sigilat, numerotat şi semnat împreună cu preşedintele de şedinţă 
(art. 42, alin.6) și în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a 
unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei (art. 42, alin.7); 

− a contrasemnat, pentru legalitate dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local 
(art.47, alin. 1); 

− în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare a comunicat hotărârile consiliului local 
primarului și prefectului, comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la 
legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special 
destinat acestui scop (art.48, alin.2, 3); 

− în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect a hotărârilor cu caracter 
normativ, hotărârile au fost aduse la cunoştinţă publică (art.49, alin.2); 

− a îndeplinit și alte atribuții, delegate de primar (art. 65); 
− în conformitate cu prevederilor art.117, secretarul unității administrativ-teritoriale: 

 avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale hotărârile consiliului local; 
 participă la şedinţele consiliului local; 
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 asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local 
şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; 

 organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului; 

 asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de 
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor 
consiliului local, şi redactează hotărârile consiliului local; 

 pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate 
ale acestuia; 

 îndeplinește și alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date, după caz, de 
consiliul local sau de primar. 

− în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane a cărui rezidență era atestată 
prin acte doveditoare pe raza UAT-ului, secretarul a comunicat, circumscripţiei teritoriale 
a camerei notarilor publici, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 
(art.1171); 

 

2. conforme cu prevederile Ordinulului Comun nr. 289/147/7325/2017/437/ 
1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 
– 2019. 
− a verificat concordanța înregistrărilor efectuate în cadrul registrului agricol pe suport de 

hârtie și în format electronic (art. 4, alin 6.); 
− secretarul comunei, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi 

ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol 

naţional (RAN) (art.8, alin.2); 

− modificarea datelor înscrise în registrul agricol s-a făcut numai cu acordul scris al 

secretarului localităţii; 

 
3. conforme cu prevederile legale aferente asigurării liberului acces la informațiile 
de interes public și a transparenței, respectiv: 

− a afișat informațiile de interes public în spațiile destinate afișajului din clădirea 
primăriei și pe site-ul instituției (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public); 

− a publicat anunțul referitor la elaborarea fiecărui proiect de act normativ cu cel puțin 30 
de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul local (art. 
7, alin 2, din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată); 

− a întocmit raportul anual privind transparenţa decizională (art. 13 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată); 

− a afișat raportul anual privind transparența decizională pe site-ul instituției (art. 13, alin 2 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată). 
 

B. Verificarea, modului în care sunt aplicate și respectate, la nivelul unităților 
administrativ teritoriale, prevederile legale aferente ajutoarelor sociale  

Se va verifica, dacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată și completată a fost:  
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 întocmit/reactualizat aprobat și afișat planul de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute a se 
realiza de către persoanele beneficiare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 (art. 6*, alin 7 – 8);  

 afișată, la avizierul instituției:  
− lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social; 
− lista cu persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes 

local;  
− a/au fost emisă/e dispoziție/i cu persoanele, din cadrul instituției, responsabile pentru 

activitatea de primire, soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutorului social și 
efectuarea anchetelor sociale; 

− cererile de acordare a ajutorului social şi declaraţiile pe propria răspundere au fost 
înregistrate în evidența primăriei și că au fost efectuate anchete sociale; 

− în vederea verificării informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse 
impozitului pe venit, primarul a solicitat organului central fiscal în a cărui rază teritorială 
se află situată comuna, eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor 
persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante; 

− la nivelul primăriei este înfiinţat un registru special pentru înregistrarea dosarelor de 
ajutor social  înregistrat în registratura instituției;  

− stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia s-a făcut prin dispoziţia 
primarului; 

− în cadrul dosarelor personale de ajutor social se regăsesc următoarele documente:  
− dovada (cu excepțiile prevăzute de art. 7^2 din Legea 416/2001) faptului că sunt în 

evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare 
în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste 
agenţii;  

− declarațiile beneficiarilor pe propria răspundere, reînnoite din 3 în 3 luni, privind 
componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;  

− anchetele sociale efectuate la un interval de 6 luni de către personalul din cadrul 
primăriei cu responsabilități în domeniu (art. 14^1* din Legea nr. 416/2001); 

− lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, este afişată la sediul 
primăriei, respectându-se prevederile art. 8, alin. 2, din Legea 416/2001 coroborat cu 
art. 23 din H.G. nr. 50 din 2011; 

− au fost stabilite și aprobate, prin hotărâre a consiliului local, criteriile pentru care pot fi 
acordate ajutoarele de urgenţă potrivit art. 28, alin. 2, din Legea nr. 416/2001. 

 

Se va verifica dacă:  
− au fost solicitate și s-au acordat ajutoare financiare excepționale, (art.131 din Legea nr. 

272/2004, republicată, modificată şi completată); 
− la nivelul primăriei este întocmit un plan de servicii, aprobat prin dispoziția primarului, 

cu privire la prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de 

violenţă asupra copilului sau separarea copilului de familia sa. (art.40 din Legea nr. 
272/2004, republicată, modificată şi completată);.  
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C. Verificarea modului în care sunt respectate alte prevederi legale aferente 
activității desfășurate la nivelul autoritățile publice locale  
 
1. Modalitatea de punere în aplicare a Ordinului MDRT nr. 2701/2010, modificat 
prin Ordinul MDRAP nr. 835/2014. 
Se va verifica dacă, la nivelul autorității publice locale, a fost elaborat și aprobat de către 
consiliul local Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului (art.2).  
2.  Stadiul întocmirii planurilor parcelare şi demarare a procedurilor de punere în 
posesie a persoanelor îndreptăţite în conformitate cu prevederile Legii nr.   
165/2013   
Se va verifica dacă:  

- s-a întocmit Anexa 22 (TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, 
care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa 
dintre această suprafaţă şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie 
sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei de 50 ha de 
proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare – H.G. nr. 890/2005);  

- a fost întocmită documentația în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite 
și dacă s-a emis titlul de proprietate. 

3. Modalitatea în care sunt respectate prevederile legale referitoare la completarea 
și ținerea la zi a Registrului agricol 
Se va verifica modalitatea de respectare a prevederilor O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol, 
H.G.nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019 și a 
Ordinulului Comun nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 
2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2015 – 2019, respectiv dacă: 

− “întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute 
la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare” (art.2, alin.1 din normele tehnice); 

− Registrul agricol electronic trebuie să permită tipărirea informaţiilor în formatul 
menționat în cadrul O.G. 28/2008; 

− în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate Registrul 
agricol în format electronic este interconectat cu Registrul agricol naţional (RAN); 

− la nivelul UAT, pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la utilizarea resurselor 
locale, și dezvoltarea economică, se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului 
agricol, conform formularelor registrului agricol prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019; 

- este respectată prevederea art. 2, alin 5, din normele tehnice ale Ordinului Comun, unde 
se precizează ca “Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmeşte 
şi se ţine la zi în format electronic”; 

− au fost desemnate, prin dispoziția primarului, persoane responsabile cu ținerea la zi a 
registrului agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și pentru 
centralizarea datelor către Registrul agricol naţional (RAN) (art.8 din normele tehnice); 
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− prin dispoziţia primarului, au fost stabilite persoanele din aparatul de specialitate care 
să colaboreze direct cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau, după 
caz, cu oficiul teritorial (art.3 alin.5 din normele tehnice); 

− registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie 
o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate 
corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării îndelungate a 
registrului agricol, şi va fi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii 
executive a administraţiei publice locale respective (art.4, alin.2 din normele tehnice); 

- registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019 este întocmit potrivit formularelor aprobate 
prin H.G.nr.218/2015.  

Formularele registrului agricol sunt prevăzute în anexa nr. 1: "Partea I: Tabele individuale la nivel 
de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere 
individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică" şi anexa nr. 2: "Partea II: 
Tabele centralizatoare"; 

− registrul agricol în format electronic furnizează, la termenele stabilite sau la cerere, date 
ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structură administrativ-teritorială, 
pentru unul sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi denumirile din cadrul 
formularelor registrului agricol pe suport hârtie (art.4, alin. 5 din normele tehnice). 

− secretarul sau alte persoane din cadrul primăriei au controlat concordanța dintre cele 
două forme de registru agricol, pe suport de hârtie și în format electronic (art.4 alin.6 din 
ordin):  

În perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ţine în paralel cu 
registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul localităţii şi auditorii 
interni sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, 
verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol; 

− secretarul unității a afișat obligațiile cetățenilor cu privire la registrul agricol;  
− înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie s-a facut numai cu cerneală/pastă 

albastră; 
− modificările datelor înscrise în registrul agricol s-au efectuat cu acordul scris al 

secretarului u.a.t.-ului (Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie 
orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu 
cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară – art.9, alin.2); 

− se verifică existența și modalitatea de completare a celor 4 volume (sunt 4 tipuri de 
registru agricol) – art.5 din normele tehnice;    

− au fost completate volumele separate pentru următoarele categorii de deţinători de 
terenuri şi animale, astfel: 

tip 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate; 

tip 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde deţin bunuri ce 
fac obiectul înscrierii în registrul agricol; 

tip 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciului 
Român de Informaţii; 

tip 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde sunt bunurile 
ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol. 
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− au fost înscrise datele în registrul agricol în conformitate cu prevederile art. 5 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008. 

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care 
îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinaţia de 
locuinţă şi construcţiile-anexe, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de 
domiciliul proprietarului. 

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin 
terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe. De 
asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere 
administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii, 
se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ-teritoriale, respectiv 
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti. 

(4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai 
gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor 
administrativ-teritorială. 

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară, dar 
care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe 
vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate şi 
după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii 
registrului. 

− s-a efectuat o analiză a stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre 
de consiliu au fost stabilite măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi (art.8 alin.4 din 
ordin); 

− există concordanța dintre datele înscrise în cadrul atestatului de producător și/sau 
carnetului de comercializare a produselor agricole cu datele înscrise în registrul agricol; 

− nomenclatura stradală este publicată pe pagina de internet a localităţii, cu caracter 
permanent (art.10, alin.6 din normele tehnice); 

− datele centralizate cu fost comunicate de către secretari, sub semnătura primarului, 
direcției teritoriale de statistică și direcției județene pentru agricultură, atât pe suport de 
hârtie, cât și în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Național 
de Statistică  

Art.49 din ordin – normele tehnice  

(6) Centralizarea datelor pe localitate se face în conformitate prevederile art. 12, 13 şi art. 16 alin. 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, iar acestea, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
sfârşitul perioadelor prevăzute la art. 12 din acelaşi act normativ, se trimit direcţiilor teritoriale de 
statistică, precum şi direcţiilor pentru agricultură judeţene, atât pe suport hârtie, cât şi în format 
electronic. 

 (7) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor sau 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 28/2008, se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, 
cât şi la direcţiile pentru agricultură judeţene, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care 
acestea sunt solicitate, în scris, de direcţiile respective. 

 (8) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului de la 
nivelul fiecărei localităţi. 
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(9) La verificarea şi analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultaţi specialiştii din 
structura funcţională a circumscripţiei sanitar-veterinare, a punctului de însămânţări artificiale, a 
centrului agricol comunal, a serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi a oficiului de 
cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a direcţiei pentru agricultură judeţeană, în legătură 
cu datele de care dispun. 

   SE ATENȚIONEAZĂ asupra Art.8 alin.5-6 din ordin – normele tehnice 
  (5) Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de 
folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în 
proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi 
taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea 
datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din 
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data modificării. 
    (6) Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate 
al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de 
resort cu atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija 
conducătorului compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, sunt 
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul: 
    a) administrării impozitelor şi taxelor locale; 
    b) amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii. 
 

4. Modalitatea în care sunt respectate prevederile legale aferente accesului 
cetățenilor la informațiile de interes public 
Se va verifica dacă autoritatea publică locală deține propria pagină de internet (și dacă 
aceasta este funcțională) – cerință reglementată de Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice 
și în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției  
Secretarul UAT-ului va completa tabelul de mai jos – în ceea ce privește 
îndeplinirea obligațiilor referitoare la accesul cetățenilor la informațiile de interes 
public 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  și H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

accesul la informații de interes public 

 

 

1 

 

 

la cerere 

 da nu 

prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice   

  al persoanei desemnate în acest scop   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

din oficiu 

- prin 

publicarea, 

afişarea la 

sediul 

autorităţii, 

inclusiv pe 

site-ul propriu 

al instituției, a 

următoarelor 

 publicate la 

avizier 

publicate pe 

site-ul 

da nu da nu 

actele normative care reglementează organizarea şi 

funcţionarea autorităţii publice 

    

structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, 

programul de funcţionare,  
    

programul de audienţe al autorităţii publice     
numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii 

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 

informaţiilor publice 

    

coordonatele de contact ale autorităţii publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi 

adresa paginii de internet 

    

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil     

programele şi strategiile proprii     
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categorii de 

date 

lista cuprinzând documentele de interes public     
lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii 
    

modalităţile de contestare a deciziei autorităţii publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa 

dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

    

un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de mai sus     
raport periodic de activitate (cel puţin anual) care va fi publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a 
    

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată – prevedea referitoare la 

obligația de a publica pe site-ul propriu a următoarele informații 

 

3 

 publicat nepublicat 

da nu 

anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - cu cel puțin 30 de zile lucrătoare 

înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice 

  

 

4 

modalitatea de colectare a recomandărilor în cazul organizării unei dezbateri publice, 

modalitatea de înscriere și luare a cuvântului, timpul acordat luării cuvântului și orice alte 

detalii de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al 

oricărui cetățean interesat 

  

 

5 

 

minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale 

proiectului de act normativ în diversele etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și 

versiunea finală adoptată a actului normativ (în termen de 10 zile calendaristice de la 

încheierea dezbaterii publice) 

  

6 un raport anual privind transparența decizională   

Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 761, alin a-g - Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice 

locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor  administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii 

 

 

 

 

7 

proiectul bugetului local  - supus consultării   

indicatori cu privire la execuţia bugetelor locale   

bugetul aprobat – inclusiv anexele   

situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor locale, 

inclusiv plăţile restante 

  

bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale   

registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la 

data de 31 ianuarie a fiecărui an 

  

programul de investiţii publice al unităţii administrativ-teritoriale    

Ordinului MDRT nr. 2701/2010, modificat prin Ordinul MDRAP nr. 835/2014, pentru aprobarea Metodologiei de informare 

şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - art 

32. 

8 informaţii conţinute în Planul urbanistic general şi regulamentul local de urbanism   

Legea nr. 176/2010, actualizată, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnității publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și 

pentru modificarea și completarea altor acte normative, prevede obligativitatea 

9 publicarea pe pagina de internet a declarațiilor de avere și de interese   

 

10 

desemnarea la nivelul fiecărei instituții publice, a unor persoane responsabile cu 

implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese 

  

11 păstrarea declarațiilor de avere și de interese pe pagina de internet a instituției pe toată 

durata exercitării funcției sau a mandatului și 3 ani după încetarea acestora 

  

 
 

Pentru remedierea deficiențelor întâlnite se vor stabili TERMENE și MĂSURI 
Întocmit,  
ROGOZ CHIVA – Corpul de Control al Prefectului 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenței Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei 
constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila 
 

Având în vedere: 
- prevederile Ordinului MAI nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
- referatul nr. 5548/04.05.2018, emis de consilierul pentru integritate din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

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

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se actualizează componența Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei constituit la 
nivelul Instituƫiei Prefectului – Județul Brăila, după cum urmează: 
 

Șef grup de lucru: George-Adrian PALADI Prefect  
 

Membrii: Rada STEREA Subprefect  

 Rîşnoveanu Magdalena 
Maria 
 

Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse 
umane, achiziƫii publice şi administrative 
 

 Galan Dana Florentina Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrative 

  

Adetu Georgeta 
 
 
 
Ciocan Eugenia-Elena 

 

Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităƫi 
publice, situaţii de urgenƫă, ordine publică 
 
Consilier superior – Compartiment Informatic 
 

 Soare Carmen Consilier pentru afaceri europene – Compartiment 
Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare 
Economică, Programe și Strategii Guvernamentale 
 

 Toma Ionuț Jenel Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al 
Județului Brăila 
 

 Popescu Daniel Tudorache Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare  a 
Vehiculelor Brăila   
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 Sorică Octavian Comisar șef - Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și Înmatriculare  a 
Vehiculelor Brăila   

Secretar: Rogoz Chiva Consilier integritate 
 

 
Art.2 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul 
Prefectului nr. 136/26.03.2018 privind reactualizarea componenței Grupului de lucru pentru 
prevenirea corupţiei constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila. 
Art.3 Prin grija consilierului pentru integritate prezentul ordin va fi comunicat celor interesaƫi.  
 

PREFECT 
GEORGE-ADRIAN PALADI 

 
Serviciul controlul legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ  
 
Şef serviciu – GALAN DANA FLORENTINA 
 
Întocmit: Consilier pentru integritate - ROGOZ CHIVA 
 
Brăila,  
173/04.05.2018 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: modificarea componenței nominale a Comisiei de atribuire de denumiri a 
județului Brăila 

 
Având în vedere Dispoziția nr. 804/22.12.2017 emisă de Președintele Consiliului 

Județean Brăila, privind încetarea raportului de serviciu al d-lui Drăgan Costel – arhitect șef, 
care îndeplinea funcția de membru titular în cadrul Comisiei de atribuire de denumiri a 
județului Brăila; 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin.(1), lit.a) și alin.(4) din Ordinul nr. 564/2008;  
Ținând cont de adresa nr. 2109/05.02.2018 a Consiliului Județean Brăila prin care se 

desemnează dl. Rusu Marian ca înlocuitor al d-lui Drăgan Costel în cadrul Comisiei de 
atribuire de denumiri a județului Brăila, 
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se modifică componența nominală a Comisiei de atribuire de denumiri a județului 
Brăila, stabilită prin Ordinul nr. 365/26.09.2008, prin înlocuirea domnului Drăgan Costel cu 
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domnul Rusu Marian, care ocupă funcția de arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Brăila. 
Art.2 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. 
Vizat: Șef servici 

PREFECT 
George-Adrian PALADI 

t: ȘeerviciÎnmit: consilier juridic 
Brăila, 07.05.2018 
Nr. 177 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.17 
DIN 30 MARTIE 2018 

 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul Local Bărăganul, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară de  lucru din data 
de 30.03.2018. 

Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 şi ale art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Alegerea domnului Cheleș Nelu Dumitru, preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă 
de trei luni.   
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.18 
DIN 30 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare 
necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018 al comunei Bărăganul 
 

Consiliul Local al comunei Bărăganul, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
30.03.2018; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Bărăganul, înregistratã la nr. 1823 din 14.03.2018; 
- Raportul Şefului Serviciului pentru Situaţii de Urgență din cadrul Primariei comunei Bărăganul, 
înregistrat la nr.1822 din 14.03.2018; 
- Prevederile art. 3 și 4 din H.G.R nr. 1040/2006 privind asigurarea cu resurse umane, materiale 
și financiare în domeniul situațiilor de urgență; 
- Prevederile art. 50 din OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea și asigurarea activităților de 
evacuare în situații de urgență; 
- Prevederile art. 3 lit. d), art. 12 alin. (1), art. 24 precum și Cap. IV din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 și OUG nr. 1/2014; - Art. 25 lit. b), 
din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

72 

În temeiul: art. 36 alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 8 și alin. (9), art. 45 alin. (2), din Legea 
nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018 al comunei Bărăganul, conform anexelor care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Primarul comunei Bărăganul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.19 
DIN 30 MARTIE 2018 

 
privind: anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 270 lei, al  
numitului Marinescu Gheorghe, persoana fizică decedată 
 

Consiliul Local al Comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 30.03.2018 

Având în vedere: 
- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2029/19.03.2018 
- Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 
- Art.22,art.27 și art. 266 alin. 3 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Bărăganul; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă anularea creanței fiscale,  reprezentând debitul restant în sumă de 270 lei, 
al  numitului Marinescu Gheorghe, CNP …………., persoană fizică decedată. 
         (2) Debitul restant menționat la alin. (1) reprezintă restul de plată pentru amenda 
contravențională, aplicată susnumitul, conform procesului –verbal de contravenție seria …….,  
nr. ……. din 25.06.2017. 
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Art.2 Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 
financiar-contabilitate și taxe și impozite locale din cadrul Primăriei comunei Bărăganul, județul 
Brăila. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică celor 
nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului – județul Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.20 
DIN 30 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  al compartimentului de 
asistență socială organizat la nivelul comunei Bărăganul, județul Brăila 
 

Consiliul Local al Comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 30.03.2018 

Având în vedere: 
- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2016/21.03.2018; 
- Art. 6 și Anexa nr. 3 din H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de 
organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal 
- Art. 36 alin. (2) lit. d) raportat la alin. (6) lit. a) pct. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
- Raportul de aprobare al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Bărăganul; 

În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare  al compartimentului de 
asistență socială organizat la nivelul comunei Bărăganul județul Brăila, conform Anexei, ce 
face parte din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare. 
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată de persoanele interesate, la instanța competentă, 
în termenul prevăzut de lege. 
Art.4 Prin grija secretarului prezenta  hotărâre, va fi comunicată persoanelor și instituțiilor 
interesate.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.21 
DIN 30 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
comerciale și serviciilor de piață în comuna Bărăganul, județul Brăila 

 
Consiliul Local al Comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 30.03.2018 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2357/29.03.2018; 
- O.G. nr. 99/2000 privind aprobarea și comercializarea produselor de piață cu modificările și 
completările ulterioare. 
- H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 
- H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone 
publice. 
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 
de viață al populației.  
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al conravențiilor cu modificările și completările 
ulterioare. 
- Art. 36 alin. 1 pct. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
- Raportul de aprobare al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Bărăganul; 

În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă  Regulamentul, cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
comerciale și serviciilor de piață în comuna Bărăganul, județul Brăila conform Anexei, ce face 
parte din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare. 
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată de persoanele interesate, la instanța competentă, 
în termenul prevăzut de lege. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre, va fi comunicată persoanelor și 
instituțiilor interesate.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.22 
DIN 27 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T. comuna Bărăganul județul 
Brăila și Asociația “Cărări de Bărăgan”  
 

Consiliul Local al Comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 27.04.2018, 

Având în vedere: 
- solicitarea formulata de Asociatia “Carari de Baragan”inregistrata sub nr. 2409/30.03.2018 
- referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2601/18.04.2018; 
- art.36 alin.(1) si  alin.(2) lit.(e) raportat la alin.(7) lit.(a)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare.  
- raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul, judetul Braila; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Baraganul; 
În temeiul  art.45 alin.(2) lit.(f) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare dintre U.A.T. comuna Baraganul judetul Braila, 
reprezentata de primar Bivolaru Victor si Asociatia “Carari de Baragan”. 
Art.2 Protocolul de colaborare mentionat la art.1. se constituie in anexa a prezentei hotarari  
Art.3 Prezenta hotarare poate fi contestata de persoanele interesate,la instanta competenta, 
in termenul prevazut de lege. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei Baraganul, prezenta hotarare, va fi comunicata 
persoanelor si institutiilor interesate  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR COMUNĂ 
    CHELEȘ NELU DUMITRU                                                                 LUCA VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

76 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.11 
DIN 20 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 314 ha, din suprafața 
totală de 1511,7937 ha pașune, aflată în domeniul privat al comunei Zăvoaia, județul 
Brăila 
 

Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință extraordinară 
publică de lucru,  azi, data de mai sus;  

Având în vedere: 
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică; 
- Referatul domnului Piron Corneliu–Mihail, inspector în cadrul compartimentului   Registru 
Agricol-Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăvoaia  
- Art. 9  alin  2 din  OUG. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea  
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
modificată și completată prin Legea nr. 44/2018  
- H.G. nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 
- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  
- Prevederile Ordinului nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 
activităţii de îmbunătăţire și exploatare a pajiștilor la nivel naţional, pe termen mediu și lung; 
- Ordinul 407/2013, pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a 
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor 
-  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
- HCL nr. 3 din 29.01.2016, privind  aprobarea  Amenajamentului pastoral pentru pajiștile  
permanente  de la nivelul Comunei Zăvoaia, județul Brăila;  
- prevederile Legii  24/2000, privind normele de tehnică legislativă  pentru elaborarea actelor 
normative,            
- Raportul de avizare favorabil al  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia; 

În temeiul  cu  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin 5 lit. b);  art. 45 alin. (3),  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  închirierea prin atribuire directă a suprafeței  de 314 ha, din suprafața  totală  
de 1511,7937 ha  pașune, aflată în domeniul privat al comunei Zăvoaia, județul Brăila,  în baza 
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în 
Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe 
teritoriul comunei Zăvoaia, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o 
perioadă  de  7 ani;  
Art.2  Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul Comunei 
Zăvoaia, cu care se încheie contract de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal 
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constituite cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a 
contractului. 
Art.3 Se aprobă chiria anuală  în cuantum de: 
Pentru ovine/ caprine/ 150 lei / ha / an 
Pentru  bovine / bubaline 150 lei/ ha / an  
Pentru  cabaline 150 lei ha / an   
Art.4  Pretul chiriei se va actualiza anual, în baza indicelui de inflație stabilit de Institutul 
Național de Statistică; 
Art.5 Pentru suprafața închiriată se va achita impozitul anual (taxa teren)  așa cum este stabilit  
prin  Hotărâre de consiliu local și prin art. 463 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;  
Art.6 Subvențiile obținute pe unitatea de suprafață de către chiriaș vor fi folosite în exclusivitate 
în sensul celor stabilite în amenajamentul pastoral și bunelor practici agricole, numai pentru 
îmbunătățirea pajiștilor; 
Art.7  Plata chiriei se face în două tranșe pe  an, respectiv: 30% până la data de 31 Octombrie 
și 70% până la data de  20 Decembrie ;  
Art.8 Se aprobă modelul  contractului  de  închiriere, prevăzut  la   Anexa 1; 
Art.9  Se mandatează Domnul primar, Drugău Stănică, să semneze contractul de închiriere în 
numele și pentru Comuna Zăvoaia  prin Consiliul  Local Zăvoaia. 
Art.10  Secretarul comunei Zăvoaia, județul Brăila, va comunica  prezenta hotărâre domnului 
Primar, compartimentului contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Brăila și prin afișare 
pentru luare la cunostință publică și o va pune la dispoziție tuturor celor interesați.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Zăvoaia și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           SECRETAR COMUNĂ DELEGAT 
  UNGUREANU NICOLAE                                                        NISIPEANU ECATERINA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.12 
DIN 20 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea actualizării Organigramei și Statului de Funcții 
 

Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru,  azi data de mai sus;  

Având în vedere:  
- Expunerea de motive a primarului comunei privind necesitatea aprobării actualizării 
Organigramei și Statului de funcții din cadrul autorității publice locale; 
- Raportul  întocmit de  secretarul comunei; 
- Adresa  nr. 2465 din 07.03.2017, a Instituției Prefectului – Județul Brăila, privind numărul de 
posturi calculate pentru aparatul de specialitate al primarului; 
- Prevederile OUG NR. 2 /2017, privind  unele măsuri fiscal – bugetare , precum și modificarea 
și completarea unor acte normative; 
- Prevederile OUG. 63/2010, privind modificarea și completarea Legii 273/2006, privind 
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri finaciare, actualizată prin OUG 
nr. 41  /2015; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

78 

- Prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu miodificările și completările 
ulterioare; 
- Legea 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale HG nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
dezvoltarea  carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică. 
 În coformitate cu art. 36 alin 2 , lit. a , coroborat cu alin 3 , lit.b;  art. 45 alin 1 , 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 actualizarea Organigramei și a Statului de Funcții al  aparatului de specialitate 
al primarului comunei Zăvoaia, județul Brăila, conform Anexelor 1 și 2 , care fac parte integrantă 
din prezenta Hotărâre. 
Art.2 De la data adoptarii prezentei Hotărâri iși încetează aplicabilitatea HCL. 10/21.03.2017. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, Instituției 
Prefectului – Județul Brăila, Primarului comunei și făcută public prin grija secretarului comunei 
Zăvoaia. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Zăvoaia și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           SECRETAR COMUNĂ DELEGAT 
  UNGUREANU NICOLAE                                                        NISIPEANU ECATERINA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.13 
DIN 20 MARTIE 2018 

 
privind:  aprobarea Programului de măsuri edilitar gospodărești pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru,  azi data de mai sus; 

Având în vedere: 
- Referatul prezentat de  d-l  Viceprimar, Manca Ionel; 
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură gospodărire comunală, protecția mediului, 
servicii și control; 

În conformitate cu: 
- Prevederile OG. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată  cu 
modificări și completări prin Legea 515/2002; 
- Prevederile art.36 alin (2) litera b), alin. 4 , lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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În baza prevederilor art.45 și art.115 alin.(1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă  Programul de măsuri  edilitar  gospodărești pentru  anul 2018 conform anexei,  
parte integrantă la prezenta. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire,  se însărcinează viceprimarul comunei Zăvoaia. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi afișată și comunicată tuturor 
persoanelor interesate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Zăvoaia și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           SECRETAR COMUNĂ DELEGAT 
  UNGUREANU NICOLAE                                                        NISIPEANU ECATERINA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.14 
DIN 20 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 
necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru,  azi data de mai sus; 

Având in vedere: 
- Referatul domnului Saptecare Vasile – Șef SVSU  în cadrul Primăriei Zăvoaia; 
- Adresa nr. 1960675 /2018, a   I.S.U. ,,DUNĂREA”  Brăila  
- Expunerea de motive a primarului comunei Zăvoaia; 
- Art. 3 și 4 din HGR 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu resurse 
umane , materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă; 
- Art. 50 din O.M.A.I. nr. 1184 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă 
- HCL. 7/2018,  privind aprobarea bugetului local al comunei Zăvoaia pe anul 2018; 
- Avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia 

În temeiul art. 45, alin. 1  coroborat cu art. 115 alin. 1, lit. b) din legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, necesare 
gestionării situațiilor de urgență din Comuna Zăvoaia, pentru anul 2018, conform Anexelor nr. 
1, nr. 1A și nr. 1B, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin 
compartimentul de specialitate. 
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Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta Hotărâre, se comunică Primarului Comunei 
Zăvoaia, Şefului Serviciului Voluntar de Urgenţă din cadrul primăriei,  Instituţiei Prefectului – 
Judeţul  Brăila şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.  
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Zăvoaia și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                           SECRETAR COMUNĂ DELEGAT 
  UNGUREANU NICOLAE                                                        NISIPEANU ECATERINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.27 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”lucrări de 
modernizare teren de sport“ în comuna Romanu, județul Brăila 
 

Consiliul local al comunei Romanu, județul Brăila; 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive a  primarului comunei Romanu, județul Brăila; 
- HCL nr. 17/2015 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunel Romanu; 

În conformitate cu HGR nr. 907/29.12.2016, modificată, privind etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice. 

În baza art. 36, alin. 2, lit. b) cu trimitere la alin. 4 lit. d) și e), lit. d) cu trimitere la alin. 6 
lit. a), pct. 9, 10 și 11 din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 și 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare privind administrația publică locală, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”lucrări de modernizare teren de 
sport“ în comuna Romanu, județul Brăila, conform devizului general al obiectivului de investiții 
care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
Art.2 D-na Ioniță Steluța, primarul comunei Romanu, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3 D-ul Secretar de comună va face publică prezenta Instituției Prefectului-județul Brăila și 
tuturor persoanelor interesate. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ 
            MITU GEORGEL                                                           ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.28 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu, cu Județul 
Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de 
modernizare teren de sport în comuna Romanu, județul Brăila 
 

Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2018; 
Având în vedere: 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

82 

- Adresa nr.2772/13.02.2018 a Consiliului Județean Brăila; 
- Expunerea de motive inițiată de primarul localității Romanu; 
- Luând în considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. 2 litera ”e”, alin. 6 lit. ”a”, coroborat cu alin. 7 litera ”c” din același 
articol și art. 45 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
                                                               

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al Comunei Romanu cu județul 
Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor de 
modernizare  teren de sport în com. Romanu, județul Brăila. 
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea și realizarea   
obiectului asocierii va fi suportată din bugetul propriu al comunei Romanu, pe anul 2018, din 
capitolul 67.02.71, subcapitolul 71.01, în sumă de 164.326,00 lei, Consiliul județean alocă 
suma de 246.489,00 lei, cu o sumă de finalizare totală de 410815,00 lei. 
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza 
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul   
Județean Brăila și Consiliul local al comunei Romanu, potrivit anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul județean Brăila și 
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante. 
Art.6 Se mandatează doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei Romanu în vederea semnării 
contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila. 
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
contabilitate. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului-
Județul Brăila, precum și celor interesați. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ 
            MITU GEORGEL                                                           ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.29 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea devizului general și al cofinanțării de către beneficiar al proiectului 
“Modernizare iluminat stradal în comuna Romanu”, județul Brăila 
 

Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în ședința ordinară din data de 26.04 .2018; 
Având în vedere: 
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- Expunerea de motive inițiată de primarul localității Romanu; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- HG. Nr. 1069/2007 privind Strategia energetică a Romaniei pentru perioada 2007-2020; 
- Directivele nr. 2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European 
- Prevederile art. 12 și 13 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Conform OUG nr. 28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală 
”Modernizarea satului romănesc”, domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor 
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri 
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice în 
interiorul localităților; 
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. 2 litera ”e”, alin. 6 lit. ”a”, coroborat cu alin. 7 litera ”c” din același 
articol și art. 45 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “Modernizare iluminat stradal în 
comuna Romanu”, județul Brăila, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.   
Art.2 Se mandatează doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei Romanu cu sprijinul Consiliului 
local Romanu, județul Brăila. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Compartimentul 
contabilitate. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului-
Județul Brăila, precum și celor interesați. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ 
            MITU GEORGEL                                                           ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.30 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: anularea HCL nr. 93 din 18.12.2017 pentru anularea Protocolului dintre Consiliul 
local Romanu şi Inspectoratul Şcolar Brăila cu privire la preluarea clădirilor şi terenul 
aferent construcţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea Școala Gimnazială I-IV și Casa 
Directorului din satul Oancea, comuna Romanu 
 

Consiliul local Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.04.2018 
Având în vedere: 

- Adresa nr. 2098 din 14.02.2018 a Instituției Prefectului-județul Brăila; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

84 

- Avizele comisiilor de specialitate; 
În baza prevederilor art. 3, alin. 4, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 actualizată, 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
           În baza HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor municipiilor şi 
județelor, art. 112 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale și pozițiile nr. 15 și 16 din 
Anexa  nr. 2 al  HCL nr. 17/26.02.2015; 
           În conformitate cu art. 36, alin. 1, lit. “c“ art. 120 şi art. 122  din Legea nr. 215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și 
completările ulterioare privind administrația publică locală, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. unic Se anulează HCL nr. 93 din 18.12.2017 pentru anularea Protocolului dintre Consiliul 
local Romanu şi Inspectoratul Şcolar Brăila cu privire la preluarea clădirilor şi terenul aferent 
construcţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea Școala Gimnazială I-IV și Casa Directorului din 
satul Oancea, com. Romanu. 

D-ul Zainea Cristian George, secretar comună, va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituţiei Prefectului şi tuturor persoanelor interesate. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ 
            MITU GEORGEL                                                           ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.18 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul 
privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. pentru 
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești” 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 2018; 
      Având în vedere: 
- adresa nr.260/08-02-2018 a S.C. OMV Petrom S.A. a solicitat instituirea dreptului de servitute, 
cu titlu oneros, pe toată durata operaţiunilor petroliere, asupra unui teren administrat de 
consiliul local, pentru realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”; 
- dispoziţiile art.7 și art.9 din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil; 
- Hotărârea Guvernului României Nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 
unor perimetre de exploatare petrolieră, unde la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la 
care termenul de exploatare a fost prelungit prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit 
scrisorii nr.2000176/ 29.02.2012 a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se instituie dreptul de servitute, cu titlu oneros, pe toată durata operaţiunilor petroliere, 
dar nu mai puțin de 3 ani, asupra unui teren din domeniul privat al orașului administrat de 
consiliul local, pentru realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”. 
        (2) Terenul în suprafață de 4247,33 mp, reprezentând o parte din culoarul conductei de 
legătură a sondei cu Parcul 15 Oprișenești, este situat în Tarlaua 180, Parcela 1586, fiind 
identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
       (3) Renta datorată  de S.C. OMV Petrom S.A. este de 2,85 lei/mp/an, care se indexează 
anual în funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică 
Brăila. 
       (4) Renta se poate plăti anticipat sau la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. Pentru neplata în termen a rentei se datorează majorări de întârziere, 
potrivit legii.    
Art.2 (1) Terenul va fi pus la dispoziția operatorului pe bază de protocol, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  
         (2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului monitorizează permanent modul de îndeplinire a obligațiilor de utilizare a terenului 
prevăzute în protocol. 
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.19 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
pentru: constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din 
domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, 
în favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- cererea nr.12316/06.03.2018 a domnului Bratosin Dumitru-Vicu, cu domiciliul în orașul Ianca, 
str.Parcului nr.64, prin care a solicitat constituirea dreptului de superficie asupra unui teren din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, liber de construcții, situat în 
continuarea curții aferente casei de locuit, în vederea extinderii anexelor gospodărești; 
- dispoziţiile art.693-702 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil, coroborate cu 
prevederile art.463 alin.(2) și (5) și art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.2 lit.c) și art.7 din Regulamentul privind închirierea sau constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/15.02.2018; 
- raportul de evaluare a terenului întocmit la data de 16.03.2018 de către expert evaluator Iulian 
Cosmin Androniu, pe baza căruia s-a stabilit prețul anual al superficiei similar prevederilor 
art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.121 
alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren în 
suprafață de 1.120 mp din domeniul privat administrat de consiliul local, în favoarea domnului 
Bratosin Dumitru-Vicu, în vederea extinderii anexelor gospodărești. 
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      (2) Terenul prevăzut la alin.(1) este situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în continuarea 
curții aferente casei de locuit-proprietatea superficiarului, având numărul cadastral 78349, 
înscris în Cartea Funciară 78349 a U.A.T. Ianca. 
Art.2 (1) Durata superficiei este de 49 ani de la data încheierii contractului în formă autentică, 
cu drept de prelungire în condiţiile legii. 
      (2) Prețul superficiei este de 0,59 lei/mp/an, care se indexează anual în funcţie de rata 
inflaţiei pe baza datelor comunicate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, la care se 
adaugă taxa pe teren potrivit prevederilor Codului fiscal.  
      (3) Prețul superficiei se plăteşte  la termenele prevăzute de Codul Fiscal pentru plata 
impozitului pe teren. Taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
      (4) Pentru neplata în termen a prețului superficiei şi a taxei pe teren se datorează majorări 
de întârziere, potrivit legii pentru creanţele bugetare.    
Art.3 (1) Se aprobă modelul Contractului de superficie pentru terenul prevăzut la art.1, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de încheierea în formă autentică a Contractului de superficie 
cad în sarcina superficiarului. 
Art.4 (1) Se mandatează primarului orașului Ianca să semneze Contractul de superficie în 
formă autentică. 
      (2) Serviciile de urbanism și financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului monitorizează permanent modul de îndeplinire a prevederilor Contractului de 
superficie. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.21 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului, prin novația Contractului 
de concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru 
(Smeu) Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în intravilanul 
satului Plopu nr.556-Lot 56 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- cererea nr.11103/05.02.2018 a doamnei Moraru (Smeu) Vasilica, prin care se solicită 
cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.081 mp, deţinut în concesiune prin Contractul nr.1312/  
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17.05.1995, aferent construcțiilor edificate de concesionar pe acest teren potrivit Autorizației 
de construire nr.39/19.06.2002 și Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr.13434/ 24.04.2009, exercitându-şi în acest fel dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.48/2017 privind însuşirea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al oraşului, unde la poziţia nr.47 se regăseşte evidenţiat terenul supus 
vânzării, având Număr Cadastral 78302, înscris în Cartea Funciară nr.78302 pe numele  U.A.T. 
Ianca-domeniul privat, potrivit Încheierii nr.32126/18.12.2017 a Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Făurei, iar construcţiile C1-C2 pe numele soților Moraru Marian și Moraru 
Vasilica; 
- Raportul de evaluare întocmit la data de 23.02.2018 de către expert evaluator Iulian Cosmin 
Androniu, pentru stabilirea prețului minim de vânzare a terenului; 
- dispoziţiile art.1609-1614 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009-republicată în anul 
2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru şi raportul 
comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) 
şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se însușește raportul de evaluare-parte integrantă din prezenta hotărâre,  întocmit la 
data de 23.02.2018 de către domnul Androniu Iulian Cosmin - expert evaluator ANEVAR, 
privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de 10.200 lei al terenului din domeniul privat al 
oraşului Ianca administrat de consiliul local în suprafaţă de 1.081 mp, situat în intravilanul 
satului Plopu nr.556-Lot 56, având Număr Cadastral 78302, înscris în Cartea Funciară 
nr.78302 pe numele  U.A.T. Ianca, potrivit Încheierii nr.32126/18.12.2017 a Biroului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Făurei.  
      (2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1), prin novația Contractului de 
concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru (Smeu) 
Vasilica, căsătorită cu domnul Moraru Marian, proprietară a construcţiilor edificate pe acest 
teren potrivit Autorizației de construire nr.39/19.06.2002 și Procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr.13434/24.04.2009, precum şi în calitate de beneficiară a dreptului de 
preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
      (3) Preţul de 10.200 lei  va fi plătit integral la data autentificării contractului de vânzare, la 
casieria Primăriei orașului Ianca sau prin ordin de plată în contul U.A.T. oraş Ianca 
RO11TREZ15421390207XXXXX deschis la Trezoreria Ianca. 
Art.2 Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru autentificarea contractului de 
vânzare-cumpărare cad în sarcina cumpărătorului. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.  
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.22 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 
2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului local pe  anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, 
după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 24.867.000 27.596.350 24.932.553 
Cheltuieli bugetare 24.867.000 27.596.350 22.267.485 
Venituri autofinanțare   2.069.000   2.143.300   1.927.469 
Cheltuieli autofinanțare   2.069.000   2.143.300   1.827.016 

      
       (2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.23 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de  execuție a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin 
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței 
Ianca pentru perioada 01.01.-31.08.2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.6/19.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit căreia începând cu 
data de 1 septembrie 2017 Grădinița Ianca a fost inclusă în structura Liceului Teoretic 
‹‹Constantin Angelescu››; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din 
orașul Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› și Grădiniței Ianca pe anul 
2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› 
din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru 
perioada 1 ianuarie-31 august 2017, după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 2.925.540 4.866.760 4.388.482 
Cheltuieli bugetare 2.925.540 4.866.760 4.388.482 
Venituri autofinanțare      12.000      22.000      15.332 
Cheltuieli autofinanțare      12.000      22.000      15.332 

     
       (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe 
anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru perioada 1 ianuarie-31 
august 2017, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.24 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› şi 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  pe anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››  
din orașul Ianca pe anul 2017, după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 2.357.990 2.794.740 2.755.268 
Cheltuieli bugetare 2.357.990 2.794.740 2.755.268 
Venituri autofinanțare        1.000      61.350      59.131 
Cheltuieli autofinanțare        1.000      61.350      47.403 
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      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca 
pe anul 2017, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.25 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 
2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul Școlii Gimnaziale Plopu şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2017; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 
2017, după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 915.710 1.150.500 1.117.959 
Cheltuieli bugetare 915.710 1.150.500 1.117.959 
Venituri autofinanțare 0        6.000        2.000 
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Cheltuieli autofinanțare 0        6.000        2.000 
       
      (2) Contul de execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.26 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul comisiei 
de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe  anul 2017. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017, după cum urmează:   
 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri 1.570.000 1.570.000 1.406.250 
Cheltuieli 1.570.000 1.570.000 1.403.019 
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      (2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2017, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.27 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico Socială 
din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3244/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2017. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017, după cum urmează:  
  

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 970.000 970.000 921.752 
Cheltuieli bugetare 970.000 970.000 921.752 
Venituri autofinanțare 126.000 126.000 125.994 
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Cheltuieli 
autofinanțare 

126.000 126.000 125.994 

      
     (2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2017, în 
sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.28 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
pentru: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, 
dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 2018 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile articolului unic, pct.1, din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi raportul comisiei 
de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu 
autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie, pentru anul 2018, potrivit Anexei 
care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul 
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.29 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător agricol 
și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.5 alin.(2) și art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
- dispoziţiile art.475 alin.(2) și art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, și ale pct.161 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin H.G.nr.1/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.30 din Legea finanţelor publice locale nr.273/206, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- adresa Consiliului Județean Brăila nr.1448/23.01.2018, precum și Factura 
nr.0253561/26.02.2018 privind costurile pentru achiziționarea noilor atestate de producător 
agricol și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol, care vor avea termen de 
valabilitate 5 ani de la data eliberării; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registrul agricol şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) În vederea recuperării costurilor generate de tipărirea și eliberarea atestatelor de 
producător agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxele 
speciale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/26.03.2015, se actualizează după cum 
urmează: 
      a)- pentru atestatul de producător agricol…………………………..……………..………20 lei; 
      b)- pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol………………..20 lei; 
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      c)- pentru cheltuielile de deplasare în teren………………………………………….…….25 lei; 
      (2) Taxele prevăzute la alin.(1) lit.a) și b) nu se datorează în cazul respingerii cererii de 
eliberare a atestatului de producător și implicit a carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol. 
      (3) Taxa prevăzută la alin.(1) lit.c) nu se datorează dacă solicitantul asigură mijlocul de 
transport necesar deplasării în teren pentru verificarea existenței produselor agricole supuse 
vânzării. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabil 
și compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.30 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: aprobarea taxelor speciale de pășunat și a unor măsuri organizatorice pentru 
utilizarea suprafețelor de pajiști din domeniul privat al orașului începând cu anul 2018 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- faptul că până la data de 1 martie 2018 nu au fost solicitări din partea crescătorilor de animale 
pentru inițierea procedurilor de concesionare/închiriere a suprafețelor de pajiști din domeniul 
privat al orașului, preferându-se în continuare utilizarea acestora în devălmășie contra unei 
taxe speciale de pășunat pe cap și specie de animal; 
- dispoziţiile art.9 alin.(7) din O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.6 alin.(3) din Normele metodologice pentru aplicarea 
O.U.G.nr.34/2013, aprobate prin H.G.nr.1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale pct.5.4.1. din Ghidul Cadru pentru amenajamentul pastoral aprobat prin 
H.G.nr.78/2015; 
- dispoziţiile art.16 alin.(2), art.27 și art.30 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.484 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale pct.161 din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local. 
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      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă începând cu anul 2018, următoarele taxe speciale de pășunat: 
      a)-bovine și cabaline adulte……………………………………………………12,00 lei/cap/an; 
      b)-bovine și cabaline tineret……………………………………………………..6,00 lei/cap/an; 
      c)-ovine și caprine………………………..……………………………………….2,50 lei/cap/an; 
      (2) Taxele speciale de pășunat se plătesc anticipat și se fac venituri la bugetul local, fiind 
utilizate exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și dezvoltare a pajiștilor. 
Art.2 Prin grija viceprimarului se vor lua măsuri pentru încheierea contractelor cu șefii de 
stână/cireadă privind amplasarea stânelor, delimitarea și repartizarea suprafețelor de pajiști în 
funcție de efectivele de animale, precum și pentru încasarea taxelor speciale de pășunat. 
Art.3 (1) Se interzice șefilor de stână/cireadă să primească la pășunat animalele care nu 
aparțin membrilor colectivității locale, precum și ale proprietarilor din localitate care nu fac 
dovada plății taxelor speciale de pășunat. 
      (2) Perioada de pășunat în fiecare an este 23 aprilie-31 octombrie. 
Art.4 Încălcarea dispozițiilor art.3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 
500 lei la 1000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiștii 
locali, cu respectarea prevederilor O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată prin Legea nr.180/2002. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2018, pentru 
rest lucrări de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, 
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și 
Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea 
Contractului de finanțare nr.5020/2015 pentru proiectul ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare 
Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››; 
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- necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a restului de lucrări 
la anumite obiective prioritare din cadrul campusului școlar, absolut necesare desfășurării în 
condiții normale a procesului de învățământ din cadrul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› 
Ianca; 
- dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
- dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie 2018, pentru rest 
lucrări de executat la obiectivele de investiții „Teren de sport” și „Refacere împrejmuire 
Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae 
Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit centralizatoarelor valorice care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul total al celor două obiective cu restul lucrărilor de executat este de 687.902,21 
lei (C+M), inclusiv T.V.A., din care  suma de 387.902,21 lei (C+M), inclusiv T.V.A., este alocată 
din bugetul local în vederea finanțării lucrărilor în asociere cu Consiliul Județean Brăila.  
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare 
realizării obiectivelor. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.32 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizați după atribuirea 
contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona 
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila›› 
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      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea 
Programului investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde 
la poziția nr.7 figurează obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri D1-D7 - continuare 
lucrări”; 
- dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
- dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
                                                               HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați după atribuirea contractului de 
lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul 
Ianca, județul Brăila››, potrivit Devizului General anexat care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      (2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 816.369,09 lei, inclusiv T.V.A., 
din care  suma de 711.683,33 lei (C+M), inclusiv T.V.A.  
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte necesare 
realizării obiectivelor. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.33 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din 
cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae 
Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila›› 
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      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.40/30.07.2015 și Acordul Ministerului  Dezvoltării  Regionale și 
Administrației Publice, transmis prin adresa nr.19175/962/14.09.2015, privind rezilierea 
Contractului de finanțare nr.5020/2015 pentru proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare 
Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”; 
- necesitatea continuării și finalizării în acest an, cu alte surse de finanțare, a lucrărilor la 
anumite obiective prioritare din cadrul Campusului școlar, absolut necesare desfășurării în 
condiții normale a procesului de învățământ la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” din orașul 
Ianca; 
- dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale 
în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2018, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr.9/2018; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții „Teren de 
sport” și „Refacere împrejmuire Campus” din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și 
modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››. 
Art.2 Contribuția proprie pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în sumă de 
387.902,21 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  local pe anul 2018, în 
conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.31/29.03.2018, din 
capitolul 512A0103710101-autorități publice, construcții. 
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea restului de lucrări vor fi executate pe baza 
indicatorilor tehnico-economici aprobați potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.31/29.03.2018. 
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul 
Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia și de către Consiliul Județean 
Brăila și semnarea contractului de asociere de ambele părți. 
Art.6 Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, 
să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.34 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona 
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea 
Programului investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local, unde 
la poziția nr.7 figurează obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri D1-D7 - continuare 
lucrări”; 
- necesitatea continuării și în acest an, cu surse alternative de finanțare, a lucrărilor de 
sistematizare din zona blocurilor de locuințe D1-D7, prin amenajarea căilor de acces, a locurilor 
de joacă pentru copii și a parcărilor auto, cu ridicarea concomitentă a tuturor garajelor auto și 
construcțiilor de orice fel de pe terenurile adiacente; 
- dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale 
în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 2018, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr.9/2018; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(1) și alin.(2) 
lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă asocierea Orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona 
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››. 
Art.2 Contribuția proprie pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în sumă de 
411.683,33 lei (C+M)- inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  local pe anul 2018, în 
conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.32/29.03.2018, din 
capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții. 
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea restului de lucrări vor fi executate pe baza 
indicatorilor tehnico-economici aprobați potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.32/29.03.2018. 
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul 
Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia și de către Consiliul Județean 
Brăila și semnarea contractului de asociere de ambele părți. 
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Art.6 Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, 
să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.35 
DIN 29 MARTIE 2018 

 
privind: asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală 
‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
martie 2018; 
      Având în vedere: 
- minuta nr.5443/15.03.2018 încheiată în urma întâlnirii de lucru organizată de către 
Președintele Consiliului Județean Brăila, cu reprezentanții Municipiului Brăila și ai Orașelor 
Ianca, Însurăței și Făurei, prin care s-a convenit realizarea unui Acord de asociere pentru 
organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în 
perioada 6 august-15 septembrie 2018, având ca obiectiv final realizarea și amplasarea unor 
monumente în unitățile administrativ teritoriale asociate, în perspectiva aniversării a 100 de ani 
de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918; 
- dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 şi art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul 
Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, 
ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018. 
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Art.2 (1) Consiliul Local al Orașului Ianca își însușește Acordul de asociere potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre și își asumă în totalitate obligațiile prevăzute la 
pct.2.3 din Acord, în privința finanțării cheltuielilor pentru amplasarea monumentului, realizarea 
soclului, stabilirea și punerea la dispoziție a terenului/spațiului public, delegarea 
reprezentantului pentru jurizare, etc. 
      (2) La adoptarea Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea amplasamentului, prin grija 
serviciului financiar contabil și pe baza proiectului pus la dispoziție de Consiliul Județean Brăila, 
vor fi stabilite sumele pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a soclului și a celorlalte 
cheltuieli de amplasare a monumentului. 
Art.3 Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al orașului Ianca, 
să semneze Acordul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, potrivit prevederilor prezentei 
hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
   
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
  DANIEL-ERNEST CHIRU                                                            ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.37 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, 
cvartal 16, parcela 644, având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară 
nr.76290, precum și darea în folosință gratuită a apartamentelor rezultate în urma 
dezlipirii/ apartamentării Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
aprilie 2018; 
      Având în vedere: 
- adresa nr.1891207/19.04.2018 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, prin care se 
solicită alocarea unui spațiu suplimentar pentru extinderea activității detașamentului de 
jandarmi din orașul Ianca; 
- disponibilitatea unui astfel de spațiu lângă cel deținut de Inspectorat la parterul blocului C7 
de pe str.Sărățeni nr.2, cvartal 16, parcela 644, având numărul cadastral 4501, înscris în 
Cartea Funciară nr.76290, pentru care se impune dezlipirea și apartamentarea; 
- dispoziţiile art.25 alin.(2) și art.26 alin.(1) și (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.23 lit.g), art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.a) și art.138 din Regulamentul de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul 
A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu 
documentația de carte funciară pentru dezlipirea și apartamentarea imobilului, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și 
art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă dezlipirea și apartamentarea imobilului din domeniul public al orașului 
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, cvartal 16, parcela 644, 
având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară nr.76290 a orașului Ianca, după cum 
urmează: 
      a)-apartamentul nr.1, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U1, având suprafața totală de 37,08 mp, 
din care suprafața utilă de 34,38 mp și suprafață terasă de 2,70 mp, cu teren aferent în 
suprafață de 62 mp, reprezentând cota indiviză de 12,40%, precum și cota de 22,28% din 
părțile comune (acoperiș, pereți comuni, planșeele dintre etaje, instalații, etc.); 
      b)-apartamentul nr.2A, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U4, având suprafața totală de 37,16 
mp, din care suprafața utilă de 34,46 mp și suprafață terasă de 2,70 mp, cu teren aferent în 
suprafață de 53 mp, reprezentând cota indiviză de 10,60%, precum și cota de 10,60% din 
părțile comune; 
      c)-apartamentul nr.2B, cu NC 4501 și CF 76290-C1-U3, având suprafața totală de 269,23 
mp, din care suprafața utilă de 253,03 mp, suprafață totală două terase de 5,40 mp și suprafață 
totală patru balcoane de 10,80 mp, cu teren aferent în suprafață de 385 mp, reprezentând cota 
indiviză de 77%, precum și cota de 67,12% din părțile comune; 
      (2) Reprezentarea grafică a dezlipirii și apartamentării imobilului este prevăzută în Releveul 
clădirii/Planul de amplasament şi delimitare, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și 
finalizarea lucrării cadastrale de dezlipire și apartamentare potrivit alin.(1), se suportă din 
bugetul local. 
Art.2 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentelor nr.1 și 2A, pe o perioadă de 
25 ani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, în scopul desfășurării activității specifice 
acestei structuri din orașul Ianca. 
      (2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentelor, precum și cele cu 
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila. 
Art.3 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2B, pe o perioadă de 25 ani, 
Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, în scopul desfășurării activității specifice acestei 
structuri din orașul Ianca. 
      (2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentului, precum și cele cu 
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila. 
Art.4 În protocoalele de predare-primire a apartamentelor, care se vor întocmi în termen de 10 
zile de la data încheierii contractului de dezlipire în formă autentică, va fi prevăzută modalitatea 
de individualizare/separare a consumurilor cu utilitățile publice între Inspectoratul de Poliție al 
Județului Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, precum și obligațiile fiecăruia în 
privința cheltuielilor de întreținere și reparații. 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
nr.85/2017 privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca, str.Sărățeni 
nr.2, precum și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2 Inspectoratului de Poliție al 
Județului Brăila. 
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Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
       VIOREL CIUCAȘU                                                                  ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.38 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a 
oraşului Ianca, în anul 2018 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
aprilie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4, art.19 și 
art.20 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a 
oraşului Ianca cu propunerile pentru cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul 
local în anul 2018; 
- prevederile art.8-11 din H.C.L.nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul în 
curs, cu alocarea sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018; 
- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului 
local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă cuantumul şi numărul burselor care se acordă din bugetul local elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. oraș Ianca, în anul 2018, după cum 
urmează:   
 

Unitatea de învăţământ 
Bursă socială 

Bursă de 
studiu 

Bursă de 
merit 

Bursă de 
performanţă 

Nr. 
 

Cuantum 
(lei) 

Nr. 
 

Cuantum 
(lei) 

Nr. 
 

Cuantum 
(lei) 

Nr. 
 

Cuantum 
(lei) 

Liceul Teoretic 
„C-tin Angelescu” Ianca 

125 30 5 40 42 50 - - 
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Liceul Tehnologic 
 „Nicolae Oncescu” 
Ianca 

  22 30 - - 64 50 - - 

Şcoala Gimnazială  
Satul Plopu   56 30 - - 21 50 - - 

       
      (2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul 
M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor 
specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ preuniversitar de 
stat. 
      (3) Bursele de studiu, de merit și de performanţă se acordă pe perioada cursurilor şcolare, 
inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare 
a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele alocate din 
bugetul local pe anul în curs și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit 
alin.(1) . 
      (4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform art.19 din 
Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011. 
Art.2 În funcție de evoluția efectivelor de elevi, de rezultatele la învățământ și de criteriile 
specifice, cuantumul și numărul burselor stabilite potrivit alin.(1) pot fi revizuite la începutul 
anului școlar 2018-2019, la propunerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza administrativ teritorială a orașului Ianca. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi managerii 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului 
Ianca. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
       VIOREL CIUCAȘU                                                                  ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.39 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile începând cu anul 2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
aprilie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.453 lit.i), art.484 și art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv pct.9 și 161 din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispozițiile art. 16 alin.(2), art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	4/2018_____________	

108 

- dispoziţiile art.5 alin.(2) și art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
- dispoziţiile art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil şi rapoartele 
comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local;  
        În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2) lit.c) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă impozitele şi taxele locale, aplicabile începând cu anul 2019, după cum 
urmează: 
      a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul  2019, constituind Anexa nr.1; 
      b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 
nivelul de 0,1 %; 
      c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozitul 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la nivelul de 0,2 %;                          
      d) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la nivelul 
de 0,2 %;               
      e) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 
nivelul de 1,3 %;            
      f) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje și excavări, prevăzută la art. 474 alin. (10) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 22,5 lei/mp teren afectat 
la suprafața solului de foraje și excavări; 
      g) taxa  pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, 
prevăzută la art. 474 alin. (14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 
nivelul de 10 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie; 
      h) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu, prevăzută la art. 474 alin. (15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte 
la nivelul de 16 lei pentru fiecare racord; 
      i) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, prevăzută la art. 
474 alin. (16) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 9 lei; 
      j) taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, prevăzută la art. 475 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 20 lei; 
      k) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, se stabilește astfel: 
200 lei pentru 0-10 mp; 300 lei pentru 10,1-20 mp; 400 lei pentru 20,1-30 mp; 500 lei, pentru 
30,1- 500 mp, inclusiv, respectiv de 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp; pentru 
celelalte activități taxa anuală de eliberare/vizare a autorizației de funcționare este de 80 lei; 
      l) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru 
serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la nivelul de 3 %; 
      m) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 32 lei/mp sau fracțiune de metru pătrat; 
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      n) taxa pentru reclamă şi publicitate, în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 478 alin.(2) lit.b) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la nivelul de 23 lei/mp sau fracțiune de metru 
pătrat; 
      o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă), se stabileşte la nivelul de 2 %; 
      p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. o) ), se 
stabileşte la nivelul de 5 %; 
      r) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prevăzută la art. 486 
alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește la nivelul de 500 lei. 
Art.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului 
pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice și persoanele 
juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
Art.3 Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice, pentru utilajele şi echipamentele 
destinate în scopul obţinerii de venituri şi alte taxe locale speciale, potrivit Anexei nr.2. 
Art.4 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice, potrivit 
Anexei nr.3. 
Art.5 Se aprobă delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pentru determinarea impozitului 
pe teren, potrivit Anexei nr.4. 
Art.6 (1) Se aprobă preţurile biletelor/abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de 
călători ale primăriei, în cazul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi li se 
decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale, prin unităţile 
de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, după cum urmează: 
      a)- pentru elevii din satul Tîrlele Filiu, la ambele licee din oraşul Ianca,…..…1,90 lei/zi/elev; 
      b)- pentru elevii din satul Perişoru, la ambele licee din oraşul Ianca …….…...0,95 lei/zi/elev; 
      c)- pentru elevii din satul Berleşti, la ambele licee din oraşul Ianca,……......1,71 lei/zi/elev;    
      d)- pentru elevii din satul Oprişeneşti, la ambele licee din oraşul Ianca,….…..1,52 lei/zi/elev;  
      e)- pentru elevii din satul Plopu, la ambele licee din oraşul Ianca,.……...….1,42 lei/zi/elev. 
      (2) Transportul elevilor efectuat cu microbuzele transferate de la minister, din satul Berleşti 
la Şcoala primară Perişoru şi din satul Oprişeneşti la Şcoala Gimnazială Plopu, este gratuit. 
Art.7 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor 
art.3 care intră în vigoare de la data de 1 mai 2018. 
      (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
H.C.L.nr.56/2015, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.9 Prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale 
prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina proprie de internet. 
Art.10 Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.     
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
       VIOREL CIUCAȘU                                                                  ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.40 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de 
pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
aprilie 2018; 
      Având în vedere: 
- dispozițiile art.22, art.24 și art.32 pct.3 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 - 2019, 
aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5472/2017 și modificată prin Ordinul 
M.E.N.nr.3529/04.04.2018; 
- avizul conform nr.5069/18.04.2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru 
organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul școlar  2018-2019; 
- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 
      În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate 
cu dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum 
urmează: 
 

I-ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

M
ed

iu
l 

de
 

re
zi

de
nț
ă 

C
IF

/S
IR

 Unitatea de învăţământ cu personalitate 
juridică/niveluri de învățământ 
școlarizate/limba de predare/Adresa, nr. 
telefon /fax/e-mail 

Unitatea de învăţământ fără  
personalitate juridică arondată/ 
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail 

U
R

B
A

N
 

46
75

77
9 

/ 0
96

11
02

27
4  

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/ 
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/ 
limba română/ 
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167, 
 Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,  
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519 
e-mail: licangelescu@yahoo.com 

Şcoala Gimnazială Perişoru/ 
Satul Perişoru nr.16, Judeţul Brăila,  
C.P. 815204 
Grădiniţa cu program normal Perișoru/ 
preșcolar, Sat Perişoru nr.246 

Grădiniţa cu program normal Tîrlele 
Filiu/preșcolar, Sat Tîrlele Filiu nr.275 

Grădiniţa cu program normal 
Ianca/preşcolar/Orașul Ianca,  
str.Gării nr.8, Judeţul Brăila 
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U
R

B
A

N
 

46
75

77
9 

/ 0
96

11
02

27
4 

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/ 
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/ 
limba română/ 
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167, 
 Judeţul Brăila 
Cod Poştal 815200,  
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519 
e-mail: licangelescu@yahoo.com 
 

Şcoala Gimnazială Plopu/ 
preşcolar, primar, gimnazial/limba 
română, Oraşul Ianca, Satul Plopu 
nr.264 

Grădiniţa cu program normal Plopu, 
preșcolar/limba română, 
Oraşul Ianca,  Satul Plopu nr.229 

Şcoala Primară Oprişeneşti 
primar/limba română, 
Oraşul Ianca, Satul Oprişeneşti nr.217 

Grădiniţa cu program normal 
Oprişeneşti, 
preșcolar/limba română/ 
Oraşul Ianca, Satul Oprişeneşti nr.217 

U
R

B
A

N
 

46
75

76
0/

09
61

00
10

5 Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/ 
primar, gimnazial  liceal şi profesional/ 
limba română/ 
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13, 
 Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200, 
Tel: 0239/668494; 0239/668345 
Fax: 0239/668818 
e-mail: oncescuianca@yahoo.com 

 
 
 
 
 
- 

II.  ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
Structura arondată (ar)/niveluri de înv./localitate 
Clubul copiilor Ianca/gimnazial, Oraşul Ianca, str.Gării nr.7 
Tel./fax 0239668090, pcbraila@gmail.com 

 
Art.2 Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ 
teritorială a oraşului Ianca, urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către 
administratorul reţelei electronice a comunităţii locale.  
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
       VIOREL CIUCAȘU                                                                  ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.31 
DIN 16 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice, fazele Studiu Fezabilitate și 
Proiect tehnic de execuție precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția 
„Reabilitare și modernizare Școala Primară Țepeș Vodă, structura Școala Gimnazială 
Movila Miresii” 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   extraordinară 
în data de 16.04.2018; 

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 fazele SF si PT si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 
„Reabilitare si modernizare Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila 
Miresii”; 
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 „Reabilitare si modernizare Scoala Primara Tepes Voda, 
structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii”. 
Art.2 Se aproba documentațile tehnico-economice: Fazele Studiu de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic de Execuție pentru investiția „Reabilitare si modernizare Scoala Primara Tepes Voda, 
structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii” , anexate la prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba principali indicatorii tehnico – economici ai investiției „„Reabilitare si 
modernizare Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii”,  dupa 
cum urmeaza: 
Indicatori tehnici: 
Prin investiția prevazută la art. 1 se vor realiza urmatoarele lucrari : 
          -    reparatii pereti interiori si plafoane cladire scoala; 
           -    zugraveli interioare cladire scoala; 
  -    amenajare grup sanitar in suprafata de 28 mp, inclusiv instalatii. 
               2. Durata de realizare a investiției : 2 luni. 
  B. Indicatori economici : 
          -   Valoare totală a investiției 186.494,94 lei, cu TVA . 
          -   Valoare C + M  :  175.930,83 lei, cu TVA. 
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Art.4 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 va fi asigurată din din bugetul local al comunei 
Movila Miresii și cofinanțat de la bugetul județului Brăila prin asociere. 
Art.5  Hotararea Consiliului local nr. 17/15.03.2018 privind aprobarea documentatiilor tehnico 
economice, fazele SF si PTE precum si a indicatorilor tehnico – economici Amenajare grup 
sanitar la Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii  se abroga. 
Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei Movila 
Miresii, județul Brăila. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.8 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 16.04.2018 cu un numar de 12  voturi, din numarul 
total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
 CONSILIER                                                                SECRETAR 
    MUNTEANU MIRCEA                                                                    DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.32 
DIN 16 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Comunei  Movila Miresii prin Consiliul Local Movila Miresii 
cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea 
lucrărilor: „Reabilitare și modernizare Școala Primară Țepes Vodă, structura Școala 
Gimnazială Movila Miresii” 
 
 Consiliul Local al comunei  Movila Miresii intrunit in sedinta  extraordinara in data de 
16.04.2018; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, și referatele compartimentelor de specialitate; 
Avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
liniistii publice si drepturilor cetatenilor; 
- HCJ nr. 9/12.02.2018, privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila cu UAT din judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public 
pentru anul 2018; 
- prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36, alin.1 litera”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1  Se aproba asocierea comunei Movila Miresii prin Consiliul local al comunei Movila Miresii 
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 cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor: 
„Reabilitare si modernizare Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila 
Miresii”. 
Art.2  Contributia Consiliului Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii în sumă de 80.936,94 va fi suportata din bugetul  propriu al comunei Movila 
Miresii, pe anul 2018, din capitolul 65.02.710101 – Invatamant. 
Art.3  Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4  Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Movila Miresii potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.5  Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul local al comunei 
Movila Miresii si semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul  primar Panturu Dumitru in vederea semnarii contractului de 
asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7  Hotararea Consiliului local nr. 18/15.03.2018 privind aproba asocierii comunei Movila 
Miresii prin Consiliul local al comunei Movila Miresii cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor : „Amenajare Grup Sanitar la Scoala Primar 
Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii” se abroga. 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar-
contabil. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art. 10 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 16.04.2018 cu un numar de 12 voturi, din numarul 
total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
 CONSILIER                                                                SECRETAR 
    MUNTEANU MIRCEA                                                                    DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.33 
DIN 16 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea documentației  Plan Urbanistic Zonal Stațiunea Movila Miresii 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta extrordinara  in data de 
16.04.2018; 

Avand in vedere: 
- Solicitarea nr. 6287/2.04.2018 depusa de Consiliul Judetean Braila si inregistrata cu nr. 
3518/4.04.2015  prin care solicita aprobarea PUZ pentru investitia Statiunea Movila Miresii;  
- Referatul de aprobare intocmit de dl. Primar si referatul intocmit de catre persoana 
responsabila cu urbanismului in cadrul aparatului de specialitate ; 
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Raportul privind consultarea publicului nr . 1064/22.01.2015; 
Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, 
servicii și control; 
- Avizul nr. 2/30.03.2018 emis de Consiliul Judetean Braila; 
- Prevederilor art. 23(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Prevederilor art. 25(1) si 56 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Prevederile art. 38, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “e”, privind admnistratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 46, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba documentatia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul local de 
urbanism pentru obiectivul “STATIUNEA MOVILA MIRESII“, avand ca proiectant general pe 
Universtitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti- CCPEC  si  beneficiar pe 
Consiliul Judetean Braila, pentru  terenul extravilan in suprafata de  683,50 ha,  amplasat în 
comuna Movila Miresii, Judetul Braila, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art.2 Se aproba trecerea in intravilanul localitatii a terenului in suprafata de 584,66 ha dupa 
cum urmeaza: 
Suprafata aflata permanent sub ape : 201,15 ha; 
Suprafata teren agricol: 383,51 ha; 
Art.3 La realizarea investitiei care face obiectul prezentei hotarari se vor respecta prevederile 
PUZ-ului aprobat şi toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi 
utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.   
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre persoana responsabila cu 
urbanismul si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, Consiliului 
Judetean Braila, OCPI Braila si  beneficiarului prin grija secretarului comunei. 
Art.6  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 16.04.2018  cu un numar de 12 voturi, din numarul 
total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ                  
 CONSILIER                                                                SECRETAR 
    MUNTEANU MIRCEA                                                                    DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.28 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Jirlău, 
județul Brăila, pe anul 2017 
 

Având în vedere: 
- Raportul compartimentului financiar privind contul de executie al bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2017; 
- referatul  de aprobare al primarului comunei; 
- Raportul de avizare al Comisiei  pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

In baza prevederilor: 
- art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare  
- Art. 28, alin 9 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii republicata; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. 4 lit. a) art. 45, alin.2), lit. a, art. 63 alin 1 lit. c), alin 4 lit. 
b) si art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare; 
                                                    
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se a aproba contul anual de executie al bugetului local al comunei Jirlau, judetul Braila, 
pe anul 2017, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3 Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta 
celor interesati. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.29 
DIN 26 APRILIE 2018 

  
privind: aprobarea contractului de mandat pentru administratorul societăţii S.C. Servicii 
de Utilitate Publică Jirlău S.R.L. 
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Consiliul Local al Comunei Jirlau, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.04.2018, în 
calitatea sa de reprezentant al comunei Jirlau asociat unic la societatea comercială S.C. 
Servicii de Utilitate Publică Jirlău S.R.L . 

Luând act de: 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, în calitate conferită de prevederile art. 33 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Jirlau nr. 49/2013, prin care s-a aprobat 
înfiinţarea societăţii comerciale S.C. Servicii de Utilitate Publică Jirlău S.R.L. şi s-a aprobat 
statutul societăţii; 

În conformitate Legea nr. 31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art.2009  şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată şi actualizată; 

În temeiul art. 36 (2) lit. “a” şi “d”, (3) lit. “c”, (6) lit. “a” pct. 19, art. 45 (1) şi a art. 115 (1) 
lit. “b” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă contractul de mandat nr. 2729/19.04.2018, încheiat de  Consiliul Local  Jirlau, 
reprezentant al comunei Jirlau, asociat unic al  S.C. Servicii de Utilitate Publică Jirlău S.R.L.: 
a) Se numeşte doamna Crangau Steluta în calitate de administrator; 
b) Contractul de mandat face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa nr. 1. 
Art.2 a)Contractul de mandat, aprobat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se  încheie pentru 
o perioadă determinată de  4 ani cu posibilitatea prelungirii; 
         b) Se va actualiza Actul constitutiv al societatii corespunzator celor adoptate in prezenta, 
potrivit Anexei 2.  
Art.3 Se aprobă  remuneraţia administratorului S.C. Servicii de Utilitate Publică Jirlău S.R.L. 
cu un salariu brut de  2.500 lei lunar. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Jirlau şi administratorul societăţii nominalizat în art.1 a prezentei. 
Art.5 Prin grija secretarului, se comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si la cunostinta 
celor interesati. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.30 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE 
PUBLICĂ JIRLĂU S.R.L pentru anul 2018 și aprobarea prețurilor și tarifelor practicate în 
anul 2018 
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Avand in vedere: 
- Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate 
Publica SRL Jirlau, inaintat de conducerea   societatii prin adresa nr. 1034/15.02.2018; 
-Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-O.G nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata; 
-raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

Vazand prevederile:   
-H.C.L. nr.49/28.06.2013 privind infiintarea S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU 
S.R.L,cu asociat unic comuna Jirlau,sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
-Hotararea Consiliului Local Jirlau nr.61/2013 privind delegarea gestiunii srviciului de 
salubritate catre delegatul S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L 
- art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
-art.19,alin.1,art.20,alin.1,lit.a si art.39,alin.(6)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale ;Legii bugetului de stat pe anul 2017  ; 
In temeiul: art. 45 alin. 2 lit.( a) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
   

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 
JIRLAU S.R.L, pe anul 2018 potrivit anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba preturile si tarifele privind activitatea de colectare deseuri menajere, pentru 
activitatea de intretinere spatii verzi si parcuri, pentru activitatea de intretinere iluminat stradal 
si pentru activitatea de intretinere fochist, potrivit anexei nr.2, parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII DE 
UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L.  
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții 
„Construire foisor în parcul căminului cultural, în comuna Jirlău, județul Brăila” 
 

Consiliul Local al comunei Jirlău 
Având în vedere: 

- Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Construire foisor in parcul caminului cultural, in 
comuna Jirlau, judetul Braila" 
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
- Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; 

Vazand prevederile: 
- art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Construire foisor in 
parcul caminului cultural, in comuna Jirlau, judetul Braila" elaborati de catre compartimentul 
achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform  Devizului general, 
anexa la prezenta, dupa cum urmeaza : 
valoarea totala a investitiei cu TVA : 49.956,00 lei , 
                                 din care C+M :  46.270,00 lei , 
durata de executie a lucrarilor : 4 luni ; 
capacitati tehnice : 40 mp.  
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de  12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.32 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: aprobarea rezultatului inventarierii generale a patrimoniului comunei Jirlău, 
județul Brăila pentru anul 2017 

 
Având în vedere: 

- Raportul comisiei e inventariere a patrimoniului comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Dispozitiile art. 7 din legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- H.G. nr. 1031/1999, republicata, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
inregistrarea in contabilitate a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor 
administrativ teritoriale; Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control; 

Vazand prevederile: 
- Art. 4, art. 10 alin. 2 si art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia;  
- Art. 36,alin.(2), lit. c) ,alin.5,lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, 
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul: art. 45, alin.3, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
                                                    
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba rezultatul inventarierii generale a patrimoniului comunei pentru anul 2017 
potrivit anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Preznta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil, impozite si taxe. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de  12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.33 
DIN 26 APRILIE 2018 

 
privind: preluarea contractului de concesiune nr. 21/30.08.2004 de către dl. Purice Viorel 
și dna. Purice Mirela de la concesionarul Mărgărit Costică, ca urmare a cumpărării 
construcției 
 

Consiliul Local al comunei Jirlău 
 Având în vedere: 
- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a contractelor 
de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- actul de vanzare-cumparare a constructiei aflate pe terenul concesionat, conform Incheierii 
de autentificare nr. 494/04.04.2018 de catre notarul public Anghel Raluca Catrinel Elena; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba preluarea contractului de concesiune nr.21/30.08.2004 de catre dl.Purice 
Viorel si dna Purice Mirela  de la concesionarul Margarit Costica,ca urmare a cumpararii 
constructiei, avand ca obiect suprafata de 990 mp situat in comuna Jirlau, str. Rm. Sarat nr. 
256. 
Art.2 Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.  
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 26 aprilie 2018, cu un număr de  11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI 
       BULANCEA IONEL                                                                        CIOATĂ ION 
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