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2019

REVISTA JUDEȚULUI TĂU

Cu ei Județul
se mândrește!

Județul este AICI!
La mulți ani de 1 Martie!

Consiliul Județean

BRĂILA

JUDEȚUL NOSTRU.
PREOCUPAREA TUTUROR.
Bine ați revenit!
Vă invit să petreceți câteva minute răsfoind această revistă de administrație
pentru a vă convinge că instituția pe care o reprezint este o instituție a brăilenilor.
Activitatea noastră, a Consiliului Județean Brăila, îmi doresc să fie ca o carte
deschisă pentru fiecare cetățean interesat.
Vă asigur că este o muncă de echipă, în folosul brăilenilor și pentru brăileni. Este
un efort susținut pentru ca tot ce facem în prezent să se resimtă în viitorul nostru și
al copiilor noștri.
Așa cum am precizat și la lansarea acestei reviste online, ea iși propune să fie o
punte de legătură între instituție și cetățean, să aducă informații de actualitate și folositoare comunității noastre.
Alături de colegii mei, doresc să vă împartășesc fiecare proiect dedicat și gândit pentru cetățean și chiar să identificăm împreună
soluții la problemele comunității.
O informarea corectă a brailenilor este esențială în funcționarea unei administrații moderne și performante.
Primăvara este un moment de de sarbătoare și de reflecție pentru noi toți. Să rămânem consecvenți propriilor noastre gânduri și
convingeri, să facem loc proiectelor noi și să ne propunem să ne dezvoltăm împreună.
Și pentru că lansarea celui de-al doilea număr coincide cu luna dedicată femeii, transmit pe această cale recunoștința și prețuirea
mea celor mai importante persoane din viața noastră.
Un gând bun și o primăvară frumoasă, tuturor!

Președintele Consiliului Județean Brăila

Francisk-Iulian Chiriac
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INVESTIȚII ÎN SĂNĂTATE
2014-2020

SPITALUL JUDEȚEAN BRĂILA

Parteneriatul dintre Ministerul Sănătății – lider de parteneriat, în
calitate de Beneficiar al finanțării, și Unitatea Administrativ Teritorială
a județului Brăila, județul Galați, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, orașul Făurei,
Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf.Ioan” Galați, Spitalul
Județean de Urgență Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială județul
Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Clinic Județean de
Urgență „Sf. Apostol Andrei”Constanța, Spitalul Județean de Urgență
„Sf. Pantelimon”Focșani, Spitalul Municipal Adjud, implementează
proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța,
Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de urgență”, cod
MySMIS 125335, finanțat prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Obiectiv Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.
Contractul de finanțare nr. 3605/14.12.2018 a fost încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional
2014-2020 și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional
Regional 2014-2020.

ACHIZIȚII:
 CONSOLĂ DISTRIBUȚIE

CHIRURG-ANESTEZIST
 APARAT ANESTEZIE
 MASĂ OPERAȚII
 BRANCARD HIDRAULIC
 ELECTROCAUTER

APARATURĂ ULTRAMODERNĂ

4

ACHIZIȚII:
 PATURI ELECTRICE PACIENȚI

CRITICI
 CĂRUCIOR MOBIL RESUSCITARE
 PAT ELECTRIC PACIENȚI ARSURI

EXTINSE
 MONITOR FUNCȚII VITALE
 VENTILATOR PEDIATRIE-ADULȚI
 SCAUN TRANSFER PACIENȚI
 STAȚIE CENTRALIZATĂ

SUPRAVEGHERE
PATURI NOI PENTRU PACIENȚI

 INFUZOMATOR ȘI INJECTOMAT

Valoarea totală a proiectului este de 103.501.949,99 lei, din care
valoarea sumei nerambursabile este de 101.431.714,45 lei.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii
sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor
sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește
starea de sănătate publică și îmbunatățind accesul la serviciile
medicale de calitate.
Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel
european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în
continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente
noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât
și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii
medicale, îmbunatățind starea de sanitate publică la nivel național,
regional și local.
Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv
între data 01.01.2014 și data 30.11.2019, aceasta cuprinzând și perioada de
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului
de finanțare.

APARATURĂ DE NOUĂ GENERAȚIE
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SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE

BRĂILA

În data de 14.12.2018 a fost semnat
Contractul de Finanțare nr. 3602 între
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 20142020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud
-Est, în calitate de Organism

Intermediar
pentru
Programul
Operațional Regional 2014-2020 și
Parteneriatul
dintre
Ministerul
Sănătății, UAT județul Brăila, UAT
județul
Galați,
Spitalul
de
Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol

Andrei” Galați, Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați ,
Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci,
UAT județul Buzău, Spitalul Orașenesc
Făurei, Spitalul Județean de Urgență
Buzău, Spitalul Municipal Rîmnicu

serviciile medicale de calitate.
Prin proiect se urmărește
modernizarea și tehnologizarea la nivel
European al infrastructurilor sanitare
deficitare, care utilizează în continuare
aparatură uzată fizic și moral, prin
achiziția de echipamente noi și
eficiente, ce aduc atât o creștere
calitativă a serviciilor oferite, cât și o
creștere cantitativă a numărului de
persoane beneficiari de servicii
medicale, îmbunătîțind starea de
sănătate publică la nivel național,
regional și local.

Sărat, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra,
Spitalul Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon”
Focșani,
Spitalul
Orășenesc
Panciu,
condus
și
reprezentat de lider de parteneriat
Ministerul Sănătății, în calitate de
Beneficiar al finanțării, pentru proiectul
„Asigurarea accesului la servicii de
sănătate în regim ambulatoriu pentru
populația județelor Vrancea, Buzău,
Brăila și Galați”, cod SMIS 125336.
Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Brăila este partener la
implementarea proiectului conform
Acordului
de
parteneriat
nr.
SP/10425/07.09.2018, aprobat prin
 ANALIZOR AUTOMAT
IMUNOLOGIE
Hotărârea Consiliului Județean Brăila
nr. 151/13.08.2018, modificată prin
 ECHIPAMENT RADIOLOGIC DE
Hotărârea Consiliului Județean Brăila
GRAFIE
nr. 185/26.09.2018.
Valoarea totală a contractului de
 SISTEM AUTOMAT
BACTERIOLOGIE
finanțare este de 31.140.773,24 lei din
care 30.367.986,82 lei finanțare
 ANALIZOR AUTOMAT
nerambursabilă alocată de Ministerul
HEMATOLOGIE
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (98% din valoarea totală
 ECOGRAF
eligibilă). Valoarea totală a proiectului
pentru partenerii din județul Brăila este
DOTĂRI DE ULTIMĂ GENERAȚIE
de 2.046.904,62 lei. Perioada de
implementare a proiectului este de 71
luni, respectiv intre data 01.01.2014 și
data 30.11.2019, aceasta cuprinzând și
perioada de desfășurare a activităților
proiectului înainte de semnarea
contractului de finanțare.
Obiectivul general al proiectului este
dezvoltarea infrastructurii sanitare,
prin investiţii în dotări sau lucrări
necesare infrastructurilor sanitare,
care
contribuie
la
dezvoltarea
operationalității la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de sănătate
publică și îmbunătăţind accesul la

ACHIZIȚII:
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În fiecare an, pe 4 februarie,
în lume este marcată Ziua
Mondială de Luptă împotriva
Cancerului, prilej cu care
Biblioteca Județeană “Panait
Istrati” Brăila organizează
expoziția documentară “Să
spunem NU cancerului”.
Î n a c e a s tă z i s un t
organizate manifestări cu
caracter d e p reven ție,
conștientizare și implicare a
pacienților în găsirea unor
soluții pe termen lung.
Evenimentele își propun să
atragă pe viitor, atenția asupra
faptului că afecțiunile maligne
reprezintă o problemă de
sănătate publică și au devenit
în ultimii ani o prioritate pentru
sistemele de sănătate, în
special în țările dezvoltate.

EVENIMENTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL ŞCOLII POPULARE
DE ARTE „VESPASIAN LUNGU” BRĂILA
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Participare cu un spectacol de muzică uşoară, muzică
populară şi dansuri populare la Târgul de iarnă, organizat de
Consiliul Judeţean Brăila şi Primăria Municipiului Brăila, 3 şi
6 decembrie 2018. Profesori îndrumători au fost: Mariana
Iordache, Ana-Maria Baciu, Gabriela Vizuroiu, Viorel Toader,
Marieta Ion şi Neculai Ciurea. Coordonator spectacol: prof.
Ana-Maria Baciu.
Premii obţinute de elevi şi absolvenţi ai Şcolii la
Festivalul Naţional de Folk "Chira Chiralina" Brăila,
ediţia a XII-a, organizat de Consiliul Judeţean
Brăila şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, 7 şi 8
decembrie 2018 la Teatrul „Maria Filotti” Brăila:
Premiul de popularitate - Florin Ionuţ Cristian,
absolvent clasa prof. Florin Lazăr; Premiul pentru
cea mai bună creaţie - Teodor Gabriel Şcheaua,
elev clasa prof. Florin Lazăr.

Organizarea evenimentului „Poveşti la gura sobei”, cu participarea
reprezentanţilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana
Aslan” Brăila, 11 decembrie 2018, Şcoala Populară de Arte
„Vespasian Lungu” Brăila: expoziţie de grafică şi pictură, spectacol
literar-muzical pe tema sărbătorilor de iarnă, cu momente de
muzică folk, muzică uşoară, colinde, poezie şi epigrame.
Participare la spectacolul „Totul e
poveste de Crăciun”, organizat de
Brăila Mall, 19 decembrie 2018, cu
elevii: Baciu Andra-Ştefania, Bănică
Bianca, Fratila Delia, Croitoru Maria
Elena, Bârsan Raisa, Ţugui Ana-Maria;
Cristian Andrei, Grupul Vocal „Flori
Dunărene”; Grupul Vocal-Instrumental
„Trubadurii”; Ciochină Daria; Caplea
Cristina; Ansamblul de dansuri
populare al Şcolii.
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BIBLIOTECA JUDETEANĂ PANAIT ISTRATI

HELIX ROBOTICS TEAM BRĂILA

Vă pasionează tehnologia?
Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" ofera celor mici
șansa de a se orienta către o profesie minunată!
Makerspace, este un spațiu special amenajat în
bibliotecă pentru activități tehnice bazate pe STEM
(știință, tehnică, inginerie și matematică), se
desfășoară din 2017 Clubul de Robotică, unde
adolescenții deprind noi competențe și utilizează
echipamente de ultimă tehnologie.
Haideți să-i cunoașteti pe liceenii de la Helix Robotics
Team Brăila, care se pregătesc pentru compețiția
națională BRD FIRST Tech Challenge România de la
București, din 24-26 martie 2019.

Echipele câștigătoare la competiția națională vor fi
prezente la Campionatul Mondial de Robotică din
Detroit, S.U.A., care reunește sute de echipe din
peste 80 de țări. În circuitul global al competițiilor
FIRST Tech Challenge, România se poziționează pe
locul 3 ca număr de echipe participante, după
Statele Unite ale Americii și China.

Echipa care a reprezentat România a
cucerit aurul și locul 1 mondial în cadrul
Olimpiadei Internaționale de Robotică FIRST Global Challenge 2018. În acest
an, tema competiției internaționale este
FTC ROVER RUCKUS, participanții având
misiunea de a crea roboți pentru
explorarea altor planete.

EVENIMENTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL BIBLIOTECII JUDEȚENE
„PANAIT ISTRATI” BRĂILA
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A

teliere „Povești cu Zâna Măseluță pentru copii și părinți”
desfășurate în cadrul proiectului „Fabrica de Povești:
Proiect inter-generațional”, finanțat prin programul ERASMUS+
al Uniunii Europene. În urma succesului avut la prima serie din
2018, atelierele de educație privind igiena orală susținute de dr.
Oana Pireu s-au reluat începând cu sâmbătă, 16 februarie.
Coordonatorul activității își propune să realizeze două grupe,
ambele formate din copii, însoțiți de un părinte/bunic. Grupa I:
copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, grupa II: copii cu vârste
între 8 și 12 ani. Pntru informații și înscrieri vă așteptăm la Secția împrumut pentru copii. Ludotecă din
cadrul bibliotecii. Menționăm că proiectul, al cărui manager este dr. Eduard Claudiu Brăileanu, șeful
serviciului ”Relații cu Publicul” din cadrul bibliotecii, a fost câștigat de către instituția publică în 2018.

P

roiectul social „Biblio-amici pentru bunici” organizat de Biblioteca Județeană „Panait Istrati”
Brăila intră deja în al 4-lea an de existență și grație echipei de coordonatori avem convingerea că
va continua mulți ani de aici încolo. Activitățile desfășurate sub deviza ”Şi ei sunt ai noștri” se
adresează bătrânilor din Căminul “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila, scopul acestora fiind
creșterea calității vieții persoanelor de vârsta a treia. Întâlnirile au loc o dată pe lună și constau în
organizarea mai multor activități recreative, de fiecare dată altele (handmade, lectură, vizionări de
filme, etc), care să le facă bunicilor viața mai frumoasă. Indiferent de forma pe care o îmbracă (desen,
pictură, artizanat, teatru, dans), terapia prin artă poate fi o modalitate de vindecare fizică, psihică și
spirituală. Un grup de copii de la Şcoala Gimnazială "Fănuș Neagu" e prezent la aceste vizite alături de
organizatori, petrecând timpul cu cei în vârstă într-o atmosferă caldă și veselă pentru ambele
generații, preț de 2 ceasuri.
Activitățile propuse urmăresc să stimuleze capacitățile
cognitive și ocupaționale ale vârstnicilor, iar prin
implicarea copiilor în proiect se dorește dezvoltarea unor
relații apropiate și durabile dintre aceștia, găsindu-se
diverse căi pentru a se simți utili unii celorlalți. Amintim că
pe lângă întâlnirile lunare echipa proiectului organizează
pentru bătrânii din centru programe speciale de Crăciun și
de Paște, în care se implică și alte persoane fizice ce fac
diverse donații.

W

orkshop gratuit pentru brăileni, este organizat lunar la Sala de Lectură a bibliotecii și este
susținut de Luminița Filipoiu, psihoterapeut. Fiecare întâlnire este interactivă și supune atenției
publicului o temă de actualitate. Dintre cele prezentate deja amintim: tulburările de anxietate și
limbajul corpului – tehnici de citire rapidă a limbajului nonverbal. Cei prezenți la eveniment în
număr tot mai mare de la o întâlnire la alta, spun că
workshopul este foarte util pentru toate generațiile,
informațiile de psihologie practică obținute la bibliotecă
având influențe benefice în viața de zi cu zi.
Filipoiu Luminița Mirela este specialist în psihologie clinică,
psihoterapie adleriană, tehnici comportamentale autism și
ADHD, terapie de grup adolescenți, consiliere psihologică,
expertiză psihologică juridică și extrajuridică. Următoarele
întâlniri vor fi anunțate din timp pe contul Facebook al
bibliotecii și pe site la adresa: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/
evenimente/.

Proiectul ”Sistem de
management integrat
al deșeurilor în
Județul Brăila”
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între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul
Brăila prin Consiliul Județean Brăila, în calitate de
Autoritate Contractantă, și Asocierea SC IRIDEX
GROUP CONSTRUCTII SRL în calitate de lider, SC
ARGIF PROIECT SRL în calitate de asociat,
reprezentată prin SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII
SRL, în calitate de Antreprenor.
Odată infrastructura creată, putem spune că se
pun bazele următoarei etape a proiectului, și
Cea mai importantă investiție a Consiliului anume desemnarea Operatorului care se va ocupa
Județean Brăila din domeniul managementului de colectarea și transportul deșeurilor din întregul
deșeurilor și protecției mediului se derulează cu județ.
pași siguri, îndreptându-se spre un alt exemplu de
succes al activității noastre. Început în perioada de
programare 2007-2013, când a fost cofinanțat din
Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Sectorial Mediu, continuat în perioada
2014-2020, când este cofinanțat din Fondul de
Coeziune
prin
Programul
Operațional
Infrastructura Mare, proiectul ”Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul
Brăila” se concentrează acum pe finalizarea
ultimului obiectiv de investiție și anume Stația de
sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică de la
Prin
acest
proiect,
beneficiarii
finali,
Vădeni.
reprezentați de locuitorii județului nostru, vor avea
ocazia să se implice, să învețe și să contribuie la
păstrarea mediului sănătos, colectând selectiv
încă din propriile gospodării și transmițând
viitoarelor generații grija și respectul pentru
natură. ”Prezent responsabil! Viitor durabil” nu
sunt doar simple cuvinte ale unui slogan, ci devin
un nou mod de viață adus în județul Brăila în urma
implementării acestui proiect.

Acest obiectiv este realizat prin Acordul
Contractual nr. 347/29.12.2017 “Proiectare și
execuție de lucrări aferente contractului
Construcție Stație de Sortare și Stație MBT Vădeni
din cadrul Proiectului “Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Brăila” încheiat

Iubesc județul
pentru că…
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Comorile ascunse ale județului

Fotografii din Insula Mică a Brăilei

Insula Mică a Brăilei, cea mai importantă sub aspect științific și turistic din
salba celor 7 insule, are o suprafață de 9559 ha, din care 6566 ha pădure și
2921 ha luciu de apă (include 18 iezere).
Accesul cel mai ușor este prin Stăncuța DJ 212, 4 km, Gropeni DJ 212,
Giurgeni sau Hârșova E60.
Din punct de vedere al activității turistice, prezintă un interes deosebit
partea din aval a insulei, zona Popa, și jumătatea din amonte a Insulei Mici:
zona de protecție specială Egreta.

Având în vedere că județul Brăila se bucură de o
istorie culturală bogată, de privilegiul natural
conferit de amplasarea pe malurile Dunării, de
rezonanța cosmopolită a orașului Brăila spre care
au venit emigranți din toată Europa și de marile
personalități ale științei și culturii care s-au născut
aici, odată cu lansarea acestui număr al revistei
județului, intenționăm ca împreună cu voi, să
promovăm și să scoatem la lumină “comorile
județului”.
Este suficient să urmărești fiecare apariție a
revistei “Brăila Acum”, pagina noastră de social
media și să vizitezi www.cjbraila.ro. și să ne
transmiți fotografii sugestive din județul nostru,
însoțite de o scurtă descriere și de numele tău la:
consiliu@cjbraila.ro.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila vă recomandă
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Venirea primăverii înseamnă, în mediul rural, reluarea activităţilor
agricole, iar acest lucru face gospodăriile mai vulnerabile în faţa hoţilor.
Aceasta, deoarece locuinţele rămân mai mult timp nesupravegheate sau în grija
persoanelor vârstnice ori a copiilor, dar şi pentru că gospodarii acceptă uneori
să fie ajutaţi la muncile din curte de persoane despre care nu ştiu prea multe
lucruri.

ȚINE CONT DE SFATURILE SPECIALIȘTILOR!
Pentru a-şi feri casa şi curtea de persoane
rău-intenţionate, recomandăm cetăţenilor să ţină
cont de următoarele sfaturi:



ţineţi poarta încuiată, chiar dacă sunteţi acasă; s-ar putea ca, în timp ce sunteţi preocupaţi cu munca în
gospodărie, cineva să intre în curte sau chiar în casă şi să fure diferite obiecte sau bani;



puneţi lacăte şi la magazii, coteţe ori şoproane şi nu uitaţi să le încuiaţi când plecaţi de acasă şi seara;



înlocuiţi rapid orice încuietoare defectă sau a cărei cheie aţi pierdut-o;
nu aduceţi în curte, pentru diferite lucrări, persoane pe care nu le cunoaşteţi;



evitaţi să depozitaţi la vedere, în curte sau în faţa uşii, ambalajele obiectelor de
valoare pe care le-aţi cumpărat; acestea pot atrage atenţia hoţilor;



când plecaţi de acasă, încuiaţi uşa şi nu uitaţi să închideţi ferestrele, chiar dacă
urmează să lipsiţi o perioadă scurtă de timp;





nu lăsaţi în afara casei obiecte pe care hoţii le pot utiliza pentru a pătrunde în locuinţă;



instruiţi copiii şi vârstnicii din familie să nu lase persoane necunoscute să intre în curte sau în casă;



nu ascundeţi chei de rezervă afară, în garaj sau în magazie; hoţii caută întotdeauna acolo;



montaţi draperii sau jaluzele la ferestre, pentru a vă proteja locuinţa de priviri curioase;



dacă aveţi posibilitatea, instalaţi un sistem de supraveghere video a casei şi montaţi pe poartă sau gard
o plăcuţă de avertizare a posibililor “vizitatori” nedoriţi, cu privire la acest aspect!



nu ţineţi în casă sume mari de bani sau bunuri de valoare; acestea trebuie păstrate la bancă;



nu discutaţi cu necunoscuţii despre bunurile de valoare pe care le
aveţi acasă şi nu postaţi pe reţelele de socializare fotografii cu
astfel de bunuri; instruiţi şi copiii cu privire la acest aspect;



rugaţi un vecin de încredere să vă supravegheze gospodăria
când lipsiţi pentru mai mult timp de acasă.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

vă recomandă

13

Atunci când urcaţi la volan, amintiţi-vă că o sancţiune pe care o
riscaţi în cazul încălcării regulilor de circulaţie, este cel mai puţin grav
lucru care vi s-ar putea întâmpla! Aţi putea plăti cu viaţa sau sănătatea
dumneavoastră ori a celor dragi pentru nesocotirea acestor norme.
De aceea, vă recomandăm să ţineţi mereu cont de următoarele
sfaturi:
purtaţi centura de siguranţă şi asiguraţi-vă că şi ceilalţi pasageri fac
acest lucru. În cazul unui accident, poate face diferenţa între viaţă şi
moarte;
nu vorbiţi la telefon în timp ce conduceţi decât dacă folosiţi un sistem
“mâini libere”. Vorbitul la telefon vă obligă să folosiţi o singură mână
pentru a controla maşina;
lăsaţi scrisul mesajelor, navigarea pe internet şi live-urile pe reţelele
de socializare pentru momentele în care nu sunteţi la volan. Aceste
activităţi vă distrag atenţia de la condus, iar câteva secunde de
neatenţie sunt suficiente pentru a fi implicaţi în accidente cu urmări
foarte grave;
nu depăşiţi viteza legală şi adaptaţi-o în permanenţă la starea
carosabilului, la condiţiile de trafic şi la cele meteorologice. Rularea cu
viteză redusă atunci când vă deplasaţi prin zone cu curbe sau gropi în
asfalt ori pe timp de ploaie vă poate salva viaţa;
dacă vă deplasaţi pe distanţe mari şi simţiţi că sunteţi obosiţi, faceţi
schimbul la volan cu alt pasager care deţine permis de conducere.
Dacă nu aveţi această posibilitate, găsiţi un loc unde puteţi opri în

Regulile de circulaţie pe
drumurile publice au ca scop,
printre altele, ocrotirea vieţii,
integrităţii corporale şi a
sănătăţii
persoanelor
participante la trafic sau aflate în
zona drumului public.

în situaţia în care conduceţi noaptea, evitaţi să folosiţi sistemul automat de menţinere constantă a vitezei
maşinii. E mai puţin probabil să aţipiţi dacă vă concentraţi asupra păstrării vitezei;
fiţi foarte atent la ceilalţi participanţi la trafic, pentru a putea anticipa eventualele pericole care vin din
partea acestora. Nu contează că sunteţi un şofer disciplinat sau că aveţi experienţă în condus. Puteţi fi
implicat într-un accident rutier din cauza conducătorilor auto mai puţin atenţi sau care nu respectă
regulile de circulaţie;
păstraţi faţă de maşina din
faţă o distanţă care să vă
permită evitarea unui impact
în situaţia în care şoferul din
faţă ar frâna brusc.

Dacă aţi consumat băuturi alcoolice, CEDAŢI VOLANUL!

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila

vă recomandă
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Traversarea străzii pe la trecerea de pietoni nu vă garantează faptul că
veţi ajunge cu bine pe celălalt trotuar, dacă lăsaţi siguranţa dumneavoastră
exclusiv în sarcina conducătorilor auto. Un şofer neatent, preocupat de
probleme personale ori care vorbeşte la telefon, un autovehicul cu probleme la
sistemul de frânare sau carosabilul alunecos sunt doar câteva dintre posibilele
cauze ale unui accident rutier în care aţi putea fi implicat pe trecerea de pietoni.
De aceea, un rol important în prevenirea acestui gen de evenimente
rutiere vă revine şi dumneavoastră, stimaţi pietoni!

Asumaţi-vă acest rol şi, dacă vă pasă de
aveţi mereu în vedere următoarele aspecte:

viaţa dumneavoastră,

nu păşiţi pe trecerea de pietoni înainte de a vă asigura că şoferii
v-au observat, au redus viteza şi opresc;
odată ce aţi coborât de pe trotuar, iar şoferii au oprit, începeţi
traversarea. O atitudine ezitantă îi poate induce în eroare pe şoferi cu
privire la intenţiile dumneavoastră şi se poate ajunge la accident;
nu treceţi strada pe bicicletă, ci pe lângă ea şi nu alergaţi niciodată
pe trecere;
nu vă angajaţi în traversare vorbind la telefon sau cu căştile în
urechi, pentru că în acest fel nu sunteţi suficient de atenţi la ce se
întâmplă în jur;
aşteptaţi plecarea din staţie a mijloacelor de transport în comun
pentru a traversa; nu treceţi prin faţa sau prin spatele acestora 35.51%* din accidentele
pentru că riscaţi să nu fiţi văzuţi de ceilalţi şoferi;
grave înregistrate în anul 2018,
în judeţul Brăila, au fost
pentru nici un motiv nu vă opriţi din traversare pentru a întoarce pe generate de:
trotuarul de pe care tocmai aţi plecat; aţi putea fi loviţi de maşinile -Traversarea neregulamentară
care tocmai s-au pus în mişcare după ce v-au acordat prioritate de -Pietoni pe carosabil
trecere.
-Neacordare prioritate pietoni
Dacă se apropie de trecerea de pietoni maşini ale poliţiei, pompierilor sau ambulanţe, având
semnalele sonore şi luminoase în funcţiune, nu traversaţi! Aceste autospeciale au prioritate când se află
în misiune sau se îndreaptă către o urgenţă.

* date extrase din Raportul anual de activitate al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila pentru anul 2018
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Au fost semnate Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru:




Reabilitare și anvelopare Pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul
Judeţean de Urgență Brăila, șos. Buzăului, nr.2, mun. Brăila
Reabilitare Pavilion B (construcțiile C1, C6, C7), Spitalul Judeţean de
Urgență Brăila, str. Pietății, nr.1

Scopul proiectelor este de a asigura un climat corespunzător pentru
desfășurarea activității actului medical, asigurarea unor condiții de lucru
optime pentru personal, creșterea confortului din punct de vedere hotelier
oferit pacienților, precum și deplina siguranță privind eventualele riscuri.
Cladirile vor fi tratate modern, atât din punct de vedere al finisajelor, dar și a
soluțiilor constructive/de instalații propuse, cu respectarea legislației în
vigoare privind destinația de „spital judetean”, cu respectarea exigențelor
specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea
lucrărilor în construcții, precum și reducerea costurilor pentru încălzire prin
eficientizarea energetică a clădirilor.



Realizarea legăturii între corpul A al Spitalului Judeţean de Urgență Brăila
și Secția Cardiologie și Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgență Brăila

Clădirea nouă a Secției de Cardiologie și Pediatrie este alipită de Corpul A al
Spitalului Judeţean de Urgență Brăila și are prevăzute din construcție goluri
de trecere la fiecare nivel (S+P+2E).
În vederea asigurării traseelor medicale pentru pacienți și personalul
medical între secțiile Spitalului Judeţean de Urgență Brăila este necesară
practicarea acestor goluri de trecere pe fiecare nivel în Corpul A al spitalului.

JUDEȚUL
este AICI!

Consiliul Județean

19

BRĂILA ESTE AICI!

BRĂILA

2015

2018

Judetul este AICI!

SPRIJIN PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE DIN JUDEȚUL BRĂILA

Inițiativa Județului, materializată prin intermediul unor Regulamente aprobate anual, care au avut rolul de a
permite sprijinirea în mod activ a tuturor comunitățile locale din județul Brăila, prin cofinanțarea proiectelor de
dezvoltare, a avut ca scop atragerea unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila într-un perimetru de
solidaritate teritorială pentru desfășurarea unor activități de dezvoltare atat în interes județean, cat și urban și
comunal.
De aproape patru ani, între 2015 și 2018, pe baza criteriilor de acordare a sprijinului financiar, Judetul a
susținut financiar punerea în aplicare a proiectelor locale, pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite
cetățenilor în Județul Brăila.
Astfel, în paginile următoare vor fi prezentate, în detaliu, cofinanțările acordate de Consiliul Județean Brăila.

BĂRĂGANUL

916.103,19 lei

Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii
Clădire multifuncțională P+1E (Dispensar uman)
Înființare teren de sport multifuncțional școală
Îmființare teren de sport multifuncțional în comună

140.000,00 lei
309.383,50 lei
177.072,00 lei
289.647,69 lei

BERTEȘTII DE JOS

1.072.715,14 lei

Reabilitarea clădirii fostului sediu al primăriei, în vederea amenajării unui cabinet medical
Construire clopotniță biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe
Construire teren de sport
Contruire alei pietonale in satele Spiru Haret, Berseștii de Jos și Gura Călmățui
Amenajări interioare și exterioare Cămin Cultural Spiru Haret+Dotări
Amenajări alei pietonale cimitir Berteștii de Jos
Reabilitare termică, amenajări exterioare și platformă pietonală școala
Înființare cămin cultural, sat Gura Călmățui

218.232,76 lei
110.866,38 lei
114.911,34 lei
198.206,90 lei
39.945,73 lei
62.497,77 lei
89.880,06 lei
238.174,20 lei

BORDEI VERDE

215.266,64 lei

Gradinița Bordei Verde

215.266,64

1.231.844,93 lei

Municipiul BRĂILA

Modernizare parcări în Municipiul Brăila—Str. Pietății, în jurul Policlinicii nr. 2; 606.511,35 lei
Șos.Buzaului, între Bl. B19, Bl. B18, Bl. 2 și Grădinița nr. 55; Bd. Dorobanților Bl. B16, Bl.
B18 și Bl. B19 și Cartier Viziru I, între Bl. 12, Bl. 13 și Bl. 14 și Aleea Nada Florilor Bl. 9
Viabilizare Str. Prelungirea Lanului
343.477,78 lei
Amenajare sens giratoriu, Str. Mircea Mălăeru c/c DN22B
202.161,50 lei
Amenajare sens giratoriu în zona intersecției Calea Galați cu Bdul. Al. I. Cuza
79.694,30 lei

549.759,23 lei

CAZASU

Construire dispensar uman
27.663 lei
Construire Sală Polivalentă
27.663 lei
Extindere sediu Primăria Cazasu
223.763,20 lei
Amenajare teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale Cazasu
179.589,03 lei
Montat conductă apă pentru asigurarea debitului la utilizatorii din Comuna 91.081 lei
Cazasu

CHISCANI

26.712,28 lei

Reabilitare dispensar uman

26.712,28
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DUDEȘTI

1.165.252,90 lei

Extindere rețele distribuție apă în localitățile Dudești și Tătaru
Lucrări de întreținere Str. Ciprian Porumbescu
Renovare cămin cultural Dudești
Camere de supraveghere+rețea informatică sat Dudești și sat Tătaru
Înființare Centru Situații de Urgență

267.244,77 lei
123.691,12 lei
309.923,52 lei
94.810,00 lei
369.583,49 lei

679.365,30 lei

SPRIJIN PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE DIN JUDEȚUL BRĂILA

FĂUREI

Închidere depozit deșeuri menajere oraș Faurei, Etapa I—Terasamente—Relocare și 207.396,30 lei
sistematizare deșeurilor, așternerea stratului suport
Închidere depozit deșeuri menajere oraș Făurei
45.025,49 lei
Modernizare sistem de iluminat public, oraș Faurei
87.147,66 lei
Modernizare rețea pietonală zona civică
157.870,11 lei
Reabilitare exterioară și schimbare șarpantă la sediul Garda 3 Intervenții SMURD
108.181,75 lei
Extindere sistem iluminat public stradal
73.743,99 lei

FRECĂȚEI

945.652,86 lei

Reabilitare dispensar uman sat Frecăței
Contruire garaje pentru microbuze școlare și drum acces
Pietruire drum comunal DC57 km 35+000—km 38+308
Reabilitare sediu agricol
Drumuri și alte suprafețe (Pietruire DC58 de la km 4+000 la km 6+175)

147.629,97 lei
169.002,70 lei
179.133,65 lei
150.000,00 lei
299.886,54 lei

GALBENU

394.738,38 lei

Amenajare teren de sport sintetic în comuna Galbenu
Amenajare teren de sport la Școala gimnazială din sat Drogu
Reabilitare și eficientizare parțială a sistemului de iluminat public în comuna Galbenu

166.644,05 lei
172.577,68 lei
55.516,65 lei

GEMENELE

368.308, 15 lei

Construire magazie și grup sanitar—Școala gimnazială Gemenele
Asfaltare și podețe de acces betonate, strada Biserica Sf. Neculai, localitatea Gemenele

260.928,50 lei
107.379,65 lei

GRADIȘTEA

1.598.959,29 lei

Bază sportivă comuna Gradiștea
Șanțuri betonate în satele Ibrianu și Maraloiu
Reabilitare termică Școala primară Gradiștea, Școala primară Ibrianu, After school Ibrianu
și Gradinița cu program normal Ibrianu
Învelit cu tablă Școala primară Ibrianu și grădinița cu program normal Ibrianu, sat Ibrianu
Construire șanțuri betonate pe DJ 202H în localitățile Ibrianu și Maraloiu
Pietruire drumuri de interes local
Modernizat iluminat public
Reabilitare dispensar uman în satul Gradiștea
Construire teren de sport la Școala profesională “Emil Drăgan” din Gradiștea
Construire toalete și reabilitare interioară la Școala “Emil Drăgan” din Gradiștea, Corp
școala primară Gradiștea, sat Gradiștea
Construire Capelă în sat Gradiștea
Construire parc în sat Gradiștea
Amenajare camin cultural sat Ibrianu
Amenajare cimitir, sat Ibrianu

200.000,00 lei
134.516,65 lei
94.696,53 lei
41.490,99 lei
102.030,00 lei
54.831,00 lei
66.504,90 lei
18.150,38 lei
91.580,68 lei
118.279,73 lei
344.521,39 lei
144.193,72 lei
148.193,44 lei
39.969,88 lei
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GEMENELE

107.379,65 lei

Asfaltare și podețe acces betonate, strada Biserica Sf. Neculai

107.379,65 lei

GROPENI

259.996,32 lei

Pietruire drum exploatare agricola DE36 km 2+100—km 4+270

259.996,32 lei

IANCA

2.346.095,36 lei

Construire sala de sport din cadrul proiectului “Reabilitare, extindere și
modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca”
Reabilitare și extindere Corp P+1 și garsoniere cadre didactice din cadrul
proiectului“Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae
Oncescu Ianca”
Sistematizare zona blocurilor D1-D7, oraș Ianca
Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca

940.744,47 lei

ÎNSURĂȚEI

1.714.740,98 lei

Lucrări de reparații capitale la străzi pietruite în oraș
Construire Grădinița Ion Creangă în orașul Însurăței
Modernizare drum comunal DC 21 km 0+000—km 2+500
Amenajare Centru civic oraș Însurăței
Covor asfaltic DC17 km 1+000—km 1+705

547.793,84 lei
432.474,19 lei
340.633,75 lei
127.878,99 lei
266.010,21 lei

983.056,42 lei
152.596,74 lei
269.697,73 lei

581.115,52 lei

JIRLĂU

Amenajare centru civic și trotuare în comuna Jirlău
193.715,61 lei
Sistematizarea străzii Rîmnicu Sărat în comuna Jirlău
300.697,23lei
Reabilitarea șanțurilor și asigurarea scurgerii pluviale pe str. 86.702,68 lei
Rîmnicu Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae—Florilor și 1 Decembrie—
Pescarilor

MĂRAȘU

715.693,49 lei

Pietruire străzi rurale
120.000,00 lei
Modernizare și asfaltare străzi rurale, localitățile Mărașu, 420.464,23 lei
Băndoiu și Țăcău
Modernizare drum comunal DC60 km 5+100—km 10+450, între 175.229,26 lei
localitățile Țacău și Băndoiu

MĂXINENI

146.719,56 lei

Amenajare parc cu loc de joacă în localitatea Măxineni
Amenajare parc cu loc de joacă în localitatea Corbu Nou

73.486,90 lei
73.232,66 lei

MIRCEA VODĂ

451.070,61lei

Anexe sanitare, gradene și împrejmuire teren sport
Cort cu structură metalică pentru acoperire teren sport
Modernizare, igienizare și dotări grădiniță

130.806,32 lei
200.268,80 lei
119.995,49 lei
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MOVILA MIRESII

984.400,76 lei

Rețea canalizare ape pluviale
Construire trotuare în localitățile Movila Miresii, Țepeș Vodă și Esna și
amenajare centru civic în localitatea Țepeș Vodă
Reabilitare sistem de iluminat public stradal
Reabilitare și modernizare Școala Primară Țepeș Vodă, structura gimnazială
Construire teren de sport sat Țepeș Vodă

191.357,58 lei
495.684,42 lei

RACOVIȚA

500.245,65lei

Amenajare Centru rezidențial pentru persoane varstnice
Acces pietonal la intrarea în cimitir
Lucrări conexe Centru rezidențial pentru persoane varstnice
Modernizare iluminat sat Racovița
Modernizare iluminat sat Corbeni

307.706,58 lei
18.381,50 lei
46.431,00 lei
100.212,06 lei
27.514,51 lei

137.708,00 lei
102.916,76 lei
56.734,00 lei

685.328,73 lei

RÎMNICELU

Reabilitare finisaje interioare și exterioare Cămin Cultural Rîmnicelu
34.099,92 lei
Amenajare trotuare betonate, șanțuri pămînt și podețe acces betonate în 245.404,86 lei
localitatea Rîmnicelu
Sistematizare verticală, amenajare parcaj longitudinal, trotuare și 189.770,14 lei
construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de
suprafață în localitatea Rîmnicelu
Igienizare și construire acoperiș tip șarpantă pe terasa dispensar comunal 136.857,16 lei
localitatea Rîmnicelu
Proiectare și execuție lucrări de instalare sistem de supraveghere video în 79.196,65 lei
sat Rîmnicelu

ROMANU

517.831,23 lei

Înființare parc de joacă pentru copii și teren de sport
Amenajare parc agrement în satul Oancea
Modernizare teren de sport

243.982,01 lei
64.676,04 lei
209.173,18 lei

879.775,29 lei

SALCIA TUDOR

Reabilitare și consolidare Școala primară I-IV, sat Gulianca
395.499,00 lei
Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Salcia Tudor și satul 95.317,86 lei
Cuza Vodă
Sistematizare centru civic în sat Olăneasca, lungime 0,7 km
372.002,22 lei
Sistematizare centru civic în sat Gulianca, lungime 1,1 km
16.956,21 lei

SILIȘTEA

242.097,46 lei

Amenajare pista alergare, teren minifotbal și împrejmuire, amenajare curte 185.664,77 lei
interioară Sală Sport
Construire sală de festivități și împrejmuire, sat Muchea
56.432,69 lei
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530.215,33 lei

SURDILA GĂISEANCA

SPRIJIN PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE DIN JUDEȚUL BRĂILA

Modernizare drum de interes local strada Zorilor în satul Filipești/Amenajare 167.550,00 lei
parcare Primăria Surdila Găiseanca/Instalarea monumentului eroilor satului
Filipești
Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești
203.676,46 lei
Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri în satul Surdila Găiseanca
158.988,87 lei

SURDILA GRECI

591.642,89 lei

Sistematizare centru civic
Lucrări de extindere, eficientizare și modernizare a iluminatului public
Construire grup sanitar la școala Surdila Greci

327.129,15 lei
222.054,00 lei
42.459,74 lei

ȘUȚEȘTI

468.721,86 lei

Refacere corp C1 la Primăria Șuțești
Dispensar uman Șuțești

365.013,94 lei
103.707,92 lei

SCORȚARU NOU

863.784,61 lei

Modernizare centru civic comuna Scorțaru Nou
Modernizare centru civic sat Sihleanu
Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Scorțaru Nou
Extindere iluminat stradal
Reparații și amenajări camin cultural sat Pitulați

305.171,00 lei
293.523,62 lei
113.119,20 lei
105.476,79 lei
46.494,00 lei

TICHILEȘTI

837.708,67 lei

Lucrări de îmbrăcare asfaltică a străzii Tudor Arghezi în localitatea Tichilești
Lucrări de îmbrăcare asfaltică a străzii Vasile Alecsandri în localitatea Tichilești
Lucrări de construire vestiare teren sport în comuna Tichilești
Sistem video de supraveghere în comuna Tichilești
Modernizare iluminat stradal în comuna Tichilești
Extindere sistem video de supraveghere în comuna Tichilești

107.530,64 lei
158.137,08 lei
160.042,94 lei
111.998,01 lei
207.430,51 lei
92.569,49 lei

TRAIAN

591.642,89 lei

Extindere, modernizare și reabilitare Primăria Traian
Împrejmuire gard cimitir sat Urleasca
Modernizarea trotuarelor pe străzile Școlii și Șeitan Gheorghe

264.743,89 lei
51.030,00 lei
196.639,92 lei

TUFEȘTI

TUDOR VLADIMIRESCU

1.249.840,83lei

Amenajare și sistematizare Centru civic în localitățile Tudor Vladimirescu,
Scorțaru Vechi și Comăneasca
Lucrări de întreținere a drumurilor pietruite din comuna Tudor Vladimirescu
Teren multisport cu gazon artificial 42x22m, în cadrul Școlii gimnaziale „Aurel
Hornet”
Modernizarea sistemului de iluminat public
Extindere sistem avansat de securitate al comunei Tudor Vladimirescu

677.958,38 lei

137.875,54 lei

Asigurarea conectivității rutiere între strada Primăriei și strada Școlii în 137.875,54 lei
comuna Tufești

147.839,85 lei
134.946,00 lei
250.537,50 lei
38.559,10 lei
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SPRIJIN PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE DIN JUDEȚUL BRĂILA

2015

2018

Judetul este AICI!
VĂDENI

646.386,84 lei

Construire împrejmuire parțială cimitir Vădeni
Construire amenajare parc de joacă și recreere în localitatea Vădeni zona halta
Construire împrejmuire cimitir Pietroiu
Reabilitare Gradinița nr. 2, Biblioteca Comunală și Construire platforme auto

114.017,00 lei
170.165,00 lei
81.664,21 lei
280.540,63 lei

VICTORIA

900.230,65 lei

Extindere Școala Gimnazială Victoria cu șase săli de clasă
Înființare grădiniță în sat Mihai Bravu
Reabilitare grădiniță Corp C1 și anexa(magazie), Corp C2, Sat Victoria

444.093,00 lei
339.319,15 lei
116.818,50 lei

VIȘANI

617.401,08 lei

Reabilitare și dotare Cămin cultural, comuna Vișani
Reabilitare rigole și accese proprietăți strada 1 Decembrie și strada Stadionului

336.904,22 lei
280.496,86 lei

431.590,88 lei

VIZIRU

Sistematizare Centru civic/Amenajare piață comunală/Instalație de încălzire 431.590,88 lei
Școala gimnazială nr. 2, comuna Viziru

ULMU

309.797,46 lei

Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal

309.797,46 lei

UNIREA

682.891,43 lei

Construire cămin cultural în comuna Unirea
Reabilitare și extindere corp Școala Valea Canepii
Reabilitare clădire Grădinița Unirea
Reabilitare termică școală cu clasele I-VIII Unirea și împrejmuire gard
Reabilitare dispensar uman
Reabilitare biblioteca școlară, localitatea Valea Canepii

64.528,00 lei
184.312,39 lei
119.951,99 lei
146.074,46 lei
59.948,41 lei
108.076,18 lei

ZĂVOAIA

1.304.642,38 lei

Modernizare și extindere pe orizontală clădire sediu primărie comuna Zăvoaia
Înființare piață de pepeni și cantar electronic, comuna Zăvoaia
Modernizare centru civic în comuna Zăvoaia prin înființarea de parcări auto și
accese pietonale și auto la proprietăți din comuna Zăvoaia
Construire garaj pentru microbuze școlare
Reprofilare structură rutieră prin pietruire în satul Zăvoaia

363.088,00 lei
181.623,18 lei
280.294,21 lei
183.819,83 lei
295.817,16 lei
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Program de audiențe
Președinte Francisk Iulian Chiriac:
Vicepreședinte Ionel Epureanu:
Vicepreședinte Cătălin Dan Murea:
Secretar județ Dumitrel Priceputu:

joi, orele 13.00 – 16.00
luni, orele 13.00 – 16.00
miercuri, orele 13.00 – 16.00
marți, orele 13.00 – 16.00

Aparatul de specialitate al CJ Brăila
Cabinet Președinte - Cam.110, Francisk Iulian Chiriac
tel. 0239 619 945, 0239 619 600/700, int. 103, fax 0239 611 765, e-mail: consiliu@cjbraila.ro.
Cabinet Vicepreședinte - Cam.124, Ionel Epureanu
tel. 0239 619 947, 0239 619 600/700, int. 111, e-mail: ciochina@portal-braila.ro.
Cabinet Vicepreședinte - Cam. 115, Cătălin Dan Murea
tel. 0239 619 946, 0239 619 600/700, int. 105, e-mail: straton.cristina@portal-braila.ro.
Secretar al Județului Dumitrel Priceputu - Cam. 109
tel. 0239 619 948, 0239 619 600/700, e-mail: secretarjudet@cjbraila.ro.
Direcția Administrație Publică Contencios - tel. 0239 619 948, 0239 619 600/700, int. 112.
Director executiv Mioara Duțu - Cam. 105
Director executiv adjunct Dragoș Croitoru - Cam. 315 , fax 0239 627 675
Șef Serviciu Achiziții Publice Marta Plopeanu – Cam. 132
tel. 0239 619 600/700, e-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro.
Registratura Generală – Ghiseul 1, tel. 0239 619 600/700, int. 232.
Relații cu Publicul – Ghiseul 2, tel. 0239 619 600/700, int. 202, e-mail: consiliu@cjbraila.ro.
Arhivă – Parter, int. 258.
Compartimentul Juridic Contencios - Cam. 110, int. 206
Compartimentul Întocmire Contracte - Cam. 309, int. 223
Compartimentul Cancelarie și Arhivă - Cam. 305, int. 221
Compartimentul Cordonarea Activității Consiliilor Locale - Cam. 306, int. 222
Compartimentul Relații Publice și Secretariat ATOP - Cam. 315, int. 210, fax 0239 627 675,
e-mail: relatiipublice@portal-braila.ro; petitii@cjbraila.ro; violeta@portal-braila.ro.
Compartimentul Administrare Cultură, Sănătate, Sport-Turism – Cam. 330, int. 269.
Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară - tel. 0239 619600/700, int. 108.
Director executiv Drăguța Dan - Cam. 128
Director executiv adjunct Nicoleta Lefter – Cam. 130
Șef Serviciu Administrativ Ștefan Gheorghe – Cam. 313.
Compartimentul Administrarea Patrimoniului Public și Privat – Cam. 4 , int. 211
Compartimentul Cadastru - Cam. 4, int. 228
Compartimentul Implementare, Monitorizare Programe guvernamentale – Cam. 112, int. 260.
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Compartimentul Informatică – Cam. 324, int. 205
Compartimentul Evidență Bugetară – Cam. 324, int. 205
Compartimentul Financiar Contabil – Cam. 304, int. 216
Casierie – Cam. 307, int. 215
Direcția de Strategii de Dezvoltare- Cam. 300, int. 266; e-mail: programe@portal-braila.ro
Director executiv Luminița Stoica - Cam. 303,
Șef Birou Implementare, Monitorizare Proiecte Naționale, Internaționale Aura Lupu – Cam. 302,
Biroul Documentații Tehnice - Cam 300, int. 214
Biroul Implementare, Monitorizare Proiecte Naționale, Internaționale – Cam. 300A, int. 213
Compartimentul Strategii – Cam. 300, int. 266
Compartimentul Centrul Multicultural și de Recreere „Poarta Cetății Brăila” – Cam. 300, int. 266
Direcția Tehnică și Lucrări Publice - Cam. 4, int. 218; e-mail: dtgc@portal-braila.ro;
consiliuljudeteanbraila_dtgc@yahoo.ro;
Director executiv Silviu Nisipeanu – Cam. 409,
Serviciul Lucrări Publice – Cam. 401, int. 251;
Compartimentul Investiții – Cam. 415, int. 207;
Compartimentul Transport Public Local – Cam. 421, int. 218;
Compartimentul Gospodărire Comunală – Cam. 415, int. 207.
Arhitect Șef – Cam. 407, int. 114; e-mail: structuraarhsef@cjbraila.ro;
Arhitect Șef Rusu Marian – Cam. 407,
Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism – Cam. 416, int. 248;
Compartimentul Protecția Mediului Natural și Construit – Cam. 416, int. 248;
Compartimentul Protecția Mediului Natural și Construit – Cam. 416, int. 248;
Compartimentul Banca de Date Urbane, Gestionarea Localităților, GIS – Cam. 418, int. 164;
Compartimentul Avize, Acorduri, Autrorizații construire/desființare – Cam. 410, int. 238;
Compartimentul Disciplină în Amenajarea Teritoriului și Urbanism – Cam. 414, int. 233.
Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Cam. 330, int. 269; email: smidbraila@cjbraila.ro;
Șef SMSCUP Vale Nicoleta - Cam. 326,
Compartimentul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Cam. 327, int. 272.
Biroul Resurse Umane, Salarizare – Cam. 118, interior 209; e-mail: resurse.umane@cjbraila.ro
Șef Birou Resurse Umane, Salarizare Costea Roxana– Cam. 116, int. 203;
Compartimentul Audit Intern – Cam. 120, int. 261;
Camera Consilierilor – Cam. 114.

Drumurile Județului
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În acțiune
Iarna a fost una surprinzătoare... A căzut zăpada și gheață care a acoperit drumurile județului provocând întârzieri
ale traficului rutier și o creștere a numărului de crengi afectate de acest fenomen, existând riscul ruperii și căderii pe
carosabil. Brăila Acum vă prezintă modul în care am reacționat pentru combaterea acestui fenomen.

Activitate intensă pe drumurile județene pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și pentru combaterea
poleiului dar și pentru toaletarea pomilor afectați de vremea rea, întrucât crengile rupte încurcau circulația.
Serviciul de Utilitate Publică al Județului Brăila este la datorie, acolo unde situația o impune, astfel că încet dar
sigur ne descurcăm singuri. S-a intervenit sistematic pe drumurile județului, în funcție de necesități. Din
fericire, nu au existat drumuri blocate, doar restricții de tonaj.

Consiliul Județean Brăila a
susținut iarăși performanța prin
alocarea din bugetul propriu a
sumei de 195.300 lei în vederea
acordării de granturi unităților
de învățământ preuniversitar de
stat din Județul Brăila, pentru
premierea elevilor și cadrelor
didactice cu rezultate deosebite
în domeniul performanțelor
școlare (olimpiade școlare/
competițiile internaționale și naționale, media 10 la examenul de
bacalaureat și evaluare națională) obținute în anul școlar 2017-2018.
Drept urmare, în data de 6 decembrie 2018, în Sala Mare a Teatrului
„Maria Filotti” din Municipiul Brăila au fost premiați peste 90 de elevi
care s-au impus atât în competițiile școlare, naționale și internaționale,
cât și în cele sportive, dar și 12 elevi care au obținut media 10 la
examenul de bacalaureat și evaluare națională. Nu în ultimul rând, în
cadrul aceleași festivități au fost recompensați și profesorii care i-au
călăuzit pe elevi spre drumul performanței.
Gala premiilor de excelență a ajuns la ediția a VI-a, prima fiind organizată
în anul 2013.
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VALORI INESTIMABILE PENTRU JUDEȚ
„Un popor care nu are monumente nu are nici spirit, pentru că spiritul e forță ptrin
definiție și un spirit care nu se materializează e în stare de vegetare și inconștiență.”
George Călinescu

Consiliul Județean Brăila, prin Structura Arhitect Șef, are în desfășurare un contract
multianual pe durata a 48 de luni, care are ca obiect ,, Servicii de elaborare a ridicarilor
topografice, a releveelor si a studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista
monumentelor istorice , aferente judetului Braila ”, în care predările documentațiilor au
loc pe etape, pentru fiecare din cele 70 de monumente clasate.
De asemenea, Consiliul Județean Brăila este prima instituție din țară care a
contractat un astfel de tip de documentații care se adresează exclusiv monumentelor
istorice/siturilor arheologice, sunt elaborate de specialiști atestați de Ministerul Culturii și
A.N.C.P.I și oferă informații actualizate despre starea monumentelor.
Toate documentațiile elaborate se vor integra în sistemul GIS implementat la nivelul
instituției noastre, oferind date despre monumentele clasate în Lista Monumentelor .
În luna decembrie a fost predat un număr de 7 monumente istorice/situri
arheologice și anume:

Casa Alexiu
1) Palatul Administrativ şi Judecătoresc Calea Călăraşilor nr.29, Brăila, LMI
2015/poz.59 cod BR-II-m-B-02078;
2) Casa D.P.Perpessicius –Str.Cetăţii
nr.70,Brăila,LMI 2015/poz.133 cod BR-IV
-m-B-02149;
3) Casa Alexiu - Str.Polonă nr.14, Brăila ,
LMI 2015/poz.104, cod.BR-II-m-B-02121;
4) Sediul Muzeului Brăilei - P-ta
Traian nr.3, LMI 2015/poz.114, c
cod BR-II-m-B-20909;
5) Biserica Sf.Impăraţi Constantin şi Elena
- sat Şuţeşti, comuna Şuţeşti, LMI 2015/
poz.120, cod BR-II-m-B-02137;
6) Obelisc (1877-1878) - sat
Şuţeşti, comuna Şuţeşti, LMI
2015 /poz.165, cod BR-IV-m
-B-02181;
7) Aşezare „Popină” - sat Şuţeşti,
comuna Şuţeşti, LMI 2015/
poz.39, cod BR-I-s-B-02059.

Imagini ale Popinei de la Șuțești

O piesă valoroasă din patrimoniul etnografic
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Casa Alexiu
La data de 27 mai 2015
expoziţia permanentă de etnografie
(Secţia Etnografie) a Muzeului Brăilei
Carol I şi-a redeschis porţile.
Redeschiderea, după cei 25 de
ani, a Secţiei Etnografie a Muzeului
Brăilei „Carol I”, se datorează
administraţiei
locale,
Consiliului
Judeţean Brăila şi preşedintelui
Consiliului Judeţean Brăila, care au
avut iniţiativa prezentării colecţiilor
de etnografie şi artă populară, pe
care muzeul le deţine, într-o clădire
istorică a oraşului.
Casa Alexiu, clădire de
patrimoniu,a fost ani mulți sediul
Casei Municipale de Cultură
Brăila. După ample lucrări de
restaurare
(consolidarea
structurii de rezistență, refacerea
decorațiunilor
interioare
originale, restaurarea tâmplărieiː
uși, ferestre, lambriuri), clădirea,
care a stat ceva vreme goală,
găzduiește acum Secția de
Etnografie a Muzeului Brăilei,
secție ce a fost închisă vreme de
25 ani.
Casa Alexiu, aflată în Lista
Monumentelor Istorice, a fost
destinată acestui scop.
Construcția, datată 1910, a
fost
cumpărată
de
avocatul
Constantin Alexiu (Alessiu după
Primul Război Mondial), de la
moștenitorii Evlkoghiei Gheorghief.
În inventarul din 1941,
imobilul o avea ca proprietară pe
Lizeta Alexiu. Casa era locuită de o
singură familie și avea șapte
camere de locuit.
În momentul retrocedării,
imobilul a trecut în proprietatea
altcuiva,
fiind
cumpărat
de
Consiliul Județean Brăila cu suma
de 2.818.376.863 lei.
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AȘEZAREA BASARABI DE LA ȘUȚEȘTI – POPINĂ
Situl arheologic Şuţeşti-Popină este
situat pe un martor de eroziune din lunca
Buzăului, aflat la 3 km nord-vest de sat,
pe stânga şoselei DN22 Brăila – Rm.
Sărat. Popina are forma patrulateră, cu
suprafaţa de 10,5 ha
Cercetarea acestui obiectiv arheologic
s-a impus datorită riscului distrugerii
vestigiilor arheologice de către factorii
naturali (torente) şi antropici (terasare,
plantaţii agricole şi horticole, exploatare
lut).

Cele patru campanii de săpături
arheologice întreprinse de echipele
Muzeului Brăilei „Carol I” confirmă
existenţa, pe popina de la Şuţeşti, a unei
aşezări hallstattiene, datată în secolele
VIII-VI
a.Chr.,
cultura
Basarabi,
caracterizată prin complexe de locuire şi
anexe gospodăreşti.
S-a observat că descoperirile se
concentrează în jumătatea nordică a
aşezării şi din punct de vedere cultural,
situl are două straturi arheologice, cel
timpuriu (de la baza depunerilor
arheologice) fiind mai sărac în vestigii.
confirmă funcţionarea în zonă a unui
centru unde se confecţionau vase ceramice
specifice epocii şi culturii Basarabi.

Materialele, complexele cât şi contextele
arheologice în care au fost descoperite permit
determinarea principalelor tipuri de activităţi
întreprinse de populaţia care a locuit în
această aşezare.
Astfel cele mai importante ocupaţii ale
locuitorilor aşezării au fost creşterea
animalelor, pescuitul, cultivarea plantelor şi
olăritul. Pentru primele tipuri de activităţi
invocăm descoperirea în cadrul aşezării a
oaselor de animale, a oaselor de peşte, a
lustruitoarelor şi a fragmentelor de vase
ceramice. Olăritul este atestat de cele trei
unelte pentru decorat ceramica şi de
fragmentul de grătar pentru cuptor care
confirmă funcţionarea în zonă a unui centru
unde se confecţionau vase ceramice specifice
epocii şi culturii Basarabi.
De asemenea trebuie remarcată şi prezenţa
unor piese utilizate în cadrul unor ritualuri
religioase și, poate, magice.
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Monument Arhitectonic, azi sediul Muzeului
Imobilul Cazinoul Armelin—
Marele Hotel Francez—Muzeul Brăilei
„Carol I” datează din anul 1830. Primul
proprietar cunoscut al clădirii a fost
Nicoletto Armelin—„Cazinul Armelin/
Armelino”cazin—local public, hotel și
restaurant).
Cazinoul avea o sală de
spectacole, în care au jucat mari
actori ai timpului. Era locul de întlnire
al
personalităților
locale,
aici
funcționând cluburile unor formațiuni
politice și având loc banchetele
oficiale.
Aici
s-au
sărbătorit
aniversarea Domnului Țării Românești
Barbu Știrbei (1854) și primul 24
ianuarie ca zi națională (1862).
În 1897, clădirea își schimbă
proprietarul și cunoaște lucrări de
reparații și extindere, devenind Marele
Hotel Francez și Restaurantul Francez,
cu berărie și cafenea. Protipendada
apela la restaurantul de vază al Brăilei.
Aici vor fi găzduiți și ospătați, până în
1945, toți oaspeții de seamă ai Brăilei.
Cafeneaua, amenajată și ca sală de
cinematograf și berăria în care concerta
orchestra comunală asigrau localului o
clientelă numeroasă.
În anul 1959, este reorganizat aici
Muzeul Brăilei, înființat prin decretul
regelui Carol I în 1881.

În anul 1959, parterul devenea
sediul Muzeului Memorial „Hristo
Botev” și de Istorie al orașului Brăila,
extins în 1968 și la etaj.
În
anul
1985,
expoziția
permanentă a muzeului a fost
reamenajată, pentru a ilustra istoria
județului în context național.
În anul 2015, Muzeul Brăilei
devine Muzeul Brăilei „Carol I”.
Aspectul actual al cladirii este
rezultatul unor repetate modificari si
extinderi.
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Casa Memorială Dumitru Panaitescu Perpessicius
„O carte frumoasă este o fereastră larg deschisă asupra necunoscutului
şi miragiile ei ce ne-au întâmpinat dintru început nu le mai uităm
niciodată. ”
D.P. Perpessicius
Vechea casă a familiei
Ştefan şi Ecaterina Panaitescu a
fost construită în jurul anului 1890.
Pe strada Cetăţii, la nr. 49, sa născut, la 21 octombrie 1891 şi a
locuit, până în toamna lui 1910,
când devine student al Facultății
de
Filologie
modernă
a
Universităţii
din
Bucureşti,
Dumitru S. Panaitescu, cel care şia adăugat ulterior pseudonimul
Perpessicius. Dumitru Panaitescu Perpessicius va mai locui în casa
părintească
în
intervalul
1
septembrie 1920 – vara lui 1921,
perioadă în care a ocupat catedra
de Limba română şi Limba
franceză la Şcoala Normală de
Băieţi „Sf. Iosif” din Brăila.

Perpessicius revine la Brăila sunt destul
de rar, ultima revenire fiind în 1945. În casa
părintească a continuat să locuiască, până la
deces, mama sa, Ecaterina Panaitescu. În 1971,
după moartea lui Perpessicius, pe faţada
imobilului din strada Cetăţii a fost amplasată o
placă comemorativă. Din 1977, clădirii i se
atribuie funcţiunea de muzeu. Între 1993-1996,
se reconstruieşte corpul de clădire anexă, cu
destinaţie depozite.

Astfel, casei în care a locuit
Dumitru Panaitescu Perpessicius i s
-au adăugat şi anexele clădirii,
refăcute din temelii, după vechiul
plan.

Fostele camere de închiriat ale familiei
Panaitescu au devenit depozite de carte,
bibliotecă şi spaţii pentru evenimente literare.
Fondul memorial cuprinde obiecte achiziţionate
de la familia poetului, criticului şi istoricului
literar
Dimitrie
Panaitescu
Perpessicius,
respectiv manuscrise, obiecte personale, piese
de mobilier, cărţi cu autograf, ediţii rare, ediţii
princeps, fotografii-document.
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Palatul Administrativ și Judecătoresc
Azi, sediul Facultății de Inginerie Brăila
Edificiul de pe Calea Călărașilor
nr. 29, construit în anul 1891, a fost
initial sediul Palatului Administrativ și
Judecătoresc Brăila, fiind, la acea dată,
una
dintre
clădirile
publice
reprezentative construite în România.
După cum arată și numele,
clădirea
adăpostea
atât
puterea
administrativă a județului (prefectura),
cât și cea judecătorească (tribunalul,
parchetul), precum și alte servicii
publice.

Brăila atunci și acum

Clădirea a fost reamenajată în anul 1992, iar
în prezent este sediul Facultății de Inginerie Brăila,
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați.

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Șuțești

Biserica cu hramul
„Sfinții Împărați Constantin
și Elena” din satul Șuțești a
fost construită în 1842, prin
demersurile efectuate de
logofătul Costache Grigore
Șuțu și soția sa Ruxandra.

Biserica din localitatea Șuțești păstrează aroma epocii în care a fost construită,
chiar dacă timpul și-a pus amprenta pe zidurile sale exterioare.

Ctitorie a lui Costache Grigore
Șuțu, Biserica parohială Sfinții
Constantin și Elena din Șuțești este
una dintre cele mai mari lăcașe de
cult din județului Brăila.
Textul pisaniei este scris în
limba română, cu alfabet slavon.
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răila dezvoltă o platformă online interactivă care va avea două componente de
interacțiune cu cetățenii județului:
- componenta de informare și consultare;
- componenta de servicii publice.
În acest moment este disponibilă prima componentă a platformei care dispune de 4 funcționalități oferite
cetățenilor județului Brăila astfel:
- consultare stare Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare — permite solicitanților
persoane fizice sau juridice să afle stadiul emiterii acestor documente pe baza numărului de cerere depusă în
acest sens;
- vizualizare documentații de urbanism— permite cetățenilor să consulte online prevederile documentațiilor
de urbanism aprobate;
- consultare publică documentații de urbanism— prin intermediul căreia cetațenii pot aduce observații
folosind platforma online, asupra documentațiilor aflate în dezbatere publică care necesită avizare;
- informare privind starea drumurilor județene— reflectă prin localizarea pe hartă, lucrările care se execută
pe aceste drumuri județene sau dacă drumul este blocat, înzăpezit sau închis.
Prima componentă a platformei este functională din decembrie 2018.
Cea de a doua componentă a platformei online începând cu luna martie 2019 și are ca scop furnizarea de
servicii publice către cetățeni, pentru obținerea mult mai simplu și mai rapid a Certificatelor de Urbanism,
prin:
- depunerea online a cererii și a
documentelor aferente, inclusiv cu
localizarea amplasamentului dorit,
- plata online prin “GHISEUL.RO” a
taxei de emitere (în curs de
implementare)
- notificare prin e-mail a stadiului
de emitere.
În mod practic, cu doar câteva clickuri, accesând linkul https://
gis.cjbraila.ro/ acest sistem online
vine în sprijinul oricărei persoane
care are nevoie de un certificat de
urbanism, dar mai ales în sprijinul
potenţialilor investitori sau al
cetăţenilor aflaţi în alte oraşe ale
ţării ori în străinătate, care nu vor
mai fi nevoiţi să vină la Consiliul
Județean
pentru
depunerea
cererilor şi documentelor necesare.
Pe parcursul anului 2019 platforma
online se va optimiza pentru a putea
fi accesată de pe orice terminal
mobil, se va completa cu noi
funcționalități si servicii către
cetățeni, care vor deveni active pe
parcursul anului 2019.

Consultare stare Certificate de Urbanism
și Autorizații de Construire/Desființare

Informare privind starea drumurilor județene

Consultare publică documentații de urbanism
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Venirea primăverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare sau o urare cât mai prietenoasă. Pe lângă
tradiţionalul mărţişor considerăm că un mesaj poate aduce primăvara în sufletele doamnelor din Județul Brăila.
Un buchet de gânduri bune, un amalgam de sentimente frumoase și o grămadă de îmbrățișări... special pentru doamnele
județului nostru!

La mulți ani de 1 Martie!
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