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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.84 
din 30 mai 2018 

 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.130/2016 privind numirea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului 
de Pneumoftiziologie Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Cererile nr.7663/24.04.2018, 9741/23.05.2018, 9749/23.05.2018 si 9774/23.05.2018 

inregistrate la Consiliul Judetean Braila, formulate de catre consilierii judeteni, respective 
doamna Draghincescu Simona, domnul Serbu Dan Lucian – membri titulari in cadrul Consiliul 
de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, precum si a consilierilor judeteni, 
respective doamna Banica Carmen Elena, domnul Enuta Ionel – membri supleanti; 

Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, la proiectul de 
hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila ca membri titulari si membri supleanti; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridica, 
relatii publice, integrare, relatii internationale, Comisiei de buget finante, administrarea 
domeniului public siprivat al judetului si Comisiei de sanatate si protective sociala; 

Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni asa cum 
rezulta din procesul verbal de numarare a voturilor; 

In conformitate cu dispozitiile art. 187 alin. 1 si 2lit.”b” alin. 8 si alin.12 din Legea 
privind reforma în domeniul sănătăţii nr. 95/2006, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In baza dispozitiilor art.91 alin. 1 lit.”d” si alin.5 lit.”a” pct.3 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1 Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.130/2016, privind numirea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Braila se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.1“ Doamna GURGU 
MARIA (economist) si doamna GHIORGHE IONELA, membri titular si doamna BRAGAU 
GABRIELA si doamna TOMA VIOLETA (economist) – membri supleanti, se numesc 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Braila. 

Art.2 Cu data prezentei hotarari, prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.223/2016 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.130/22 iulie 2016 
raman neschimbate. 
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Art.4 Secretarul judetului va comunica prin intermediul Compartimentului cancelarie si 

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

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

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTARAREA NR.85 

din 30 mai 2018 
 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 129/2016 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie 
al Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
Avandin vedere: 
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Cererile nr.9682/22.05.2018, 9641/22.05.2018 si7230/18.04.2018 inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila, formulate de catre consilierii judeteni Mircea Florin-membru titular 
in cadrul Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si a 
consilierilor judeteni, respectiv d-l Avram Ionel , d-l Adetu Ionel-membri supleanti; 

Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, la proiectul de 
hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila ca membru titular si membri supleanti; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridica, 
relatii publice, integrare, relatii internationale, Comisiei de buget finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului si Comisiei de sanatate si protective sociala; 

Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni asa cum 
rezulta din procesul verbal de numarare a voturilor; 

In conformitate cu dispozitiile art. 187 alin. 1 si 2 din Legea privind reforma în domeniul 
sănătăţii nr. 95/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza dispozitiei art.91 lit.”d” si alin.5 lit.”a” pct.3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1 Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.129/2016, privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.1“ Domnul consilier judetean 
CAPATANA MARIAN si doamna SOLOMON CARMEN (economist), membri titular si domnul 
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SULICU OREST si doamna SPULBER NELA (economist) membri supleanti, se numesc 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila. 

Art.2 Cu data prezentei hotarari, prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.11/2018 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.129/22 iulie 2016 
raman neschimbate. 

Art.4 Secretarul judetului va comunica prin intermediul Compartimentului cancelarie si 
arhiva, din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare celor 
interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
PRESEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZA 

                                                                                       SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU  
 

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.86 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea  si Promovarea Culturii Traditionale Braila   
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30  mai 2018;        
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Trditionale Braila ;                                                                               
 Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale si avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura, culte, tineret si activitati sportive ;  

Pe baza Ordinului MDRAP nr.4514/2018 privind aplicarea prevederilor art.III  alin.11 
din O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, precum si a adresei 
Institutiei Prefectului-judetul Braila nr.5816/11.05.2018 ; 

In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a” si alin.2 lit.”c”, precum si prevederile art.97 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1Se aproba organigrama si statul de functii ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform  Anexelor nr.1 si 2 care fac 
parte integranta din prezenta hotarare.  
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Art.2Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.  
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale  Braila. 
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 

Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
 PRESEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.87 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului Judetean de              
Urgenta Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018;        
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si 
adresa nr.18332/10.05.2018 a Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 
 Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; 
          Vazand adresa Ministerului Sanatatii nr.XI/A/4426,11405,15636/SP/3207/ 04.04.2018 
prin care se comunica avizul conducerii Ministerului Sanatatii pentru structura organizatorica 
a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si Hotararea Consiliului de Administratie al 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.12/09.05.2018; 
          Avand in vedere prevederile art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale; 
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”,  alin.2 lit.”c” si alin.5 lit”a” pct.3 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1Se aproba organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei 
nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.2Se aproba statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform 
anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.  
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Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila. 

Art.5Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZA 

                                                                                          SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                            DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.88 
din 30 mai 2018 

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

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018;   
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare nr.9060/15.05.2018 si Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.15370/24.04.2018; 

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

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

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

Hotararea Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila nr.2/16.05.2018, privind avizarea propunerii de aprobare a organigramei si 
statului de functii; 

Avizul consultativ al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.19/11.05.2018 privind 
avizarea structurii organizatorice si numarului de personal aferent DGASPC Braila; 

Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici , inregistrat sub nr. 24581/2018;  
In temeiul prevederilor art.91 alin 1 lit.“a”  , art. 97 alin. 1 si art. 115 alin 1 lit.“c” din 

Legea administratiei publice locale, nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

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

Copilului Braila, prevazut in anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari. 
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Art.3 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr.9/31.01.2017, privind aprobarea modificarii organigramei si  
statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Biroul resurse 
umane salarizare din cadrul Consiliului Judetean Braila si Biroul resurse umane din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

Art.5 Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata 26 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Chiru Laurentiu 
Marian. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan-Catalin. Nu a participat la vot domnul 
consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZA 

                                                                                              SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU  

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTARAREA NR.89 

din 30 mai 2018 
 
privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 15/28         
februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 
2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr. 9813/24.05.2018 
si raportul Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara inregistrat sub nr. 
9692/23.05.2018; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, 
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica 
locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere: 
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G.R. nr. 884/2001 privind pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate 
sportiva (ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului muncii si justitiei 
sociale). 
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Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1,2 si 3 din 
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile aduse de Legea 
nr. 90/2018; 

Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1. – Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 15/28 februarie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor 
sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru anul 2018, se modifica si completeaza, potrivit anexei la 
prezenta hotarare. 
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administratie 
publica, contencios si Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara . 
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.90 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea  Acordului  de  colaborare  între Judeţul Braila din România și 
Raionul  Strășeni  din  Republica  Moldova 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
 Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Braila din România  și 
Raionul Strășeni din Republica Moldova; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridical, 
relatii publice, integrare, relatii international si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura, culte, tineret si activitati sportive; 
 Avand in vedere Avizul MAE nr.H 2-2/759/19 aprilie 2018, respectiv avizul MDRAP nr. 
32193/27.03.2018 privind aprobarea Ințelegerii de colaborare menționate mai sus;  

In conformitate cu dispozitiile art.15 alin.5, art. 16, art. 91 alin. 6 lit.”c” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1Se aprobă Acordul de colaborare între judeţul Braila din România și raionul 
Strășeni din Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Braila, domnul Francisk 
Iulian Chiriac, să semneze, in numele si pe seama Consiliului Judetean Braila, Acordul de 
colaborare menționat la art.1. 

Art.3Prin intermediul Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan – 
Catalin. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Chiru Laurentiu-Marian,Cortez Vasile,Da Ros Mario-
Spiridon,  Enuta Ionel, Lungu Danut,Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile,Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin si 
Varga Vasile Constantin. 
 

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

 
 

Acord de Colaborare intre judetul Braila din Romania si Raionul Straseni 
din Republica Moldova 

 
 
Județul Braila din România şi Raionul Strășeni din Republica Moldova denumite în 
continuare Părţi; 
 
având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit 
de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții;  
 
pornind de la dorința reciprocă de a stabili și dezvolta legături de colaborare, pe multiple 
planuri de interes comun, la nivelul județului Braila și al raionului Strășeni; 
 
potrivit atribuțiilor de care dispun, în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și 
Republica Moldova, au convenit următoarele: 
 

I.IN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 
 

Art.1 Părţile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experiență și 
informații ale autorităților administrației publice din județul Braila și raionul Strășeni, cu privire 
la legislație, reguli și proceduri de desfășurare a activităților specifice, la care vor participa 
functionarii publici, personalul specializat si reprezentantii autoritatilor din cadrul institutiilor 
publice locale. 

Art.2. Părțile vor facilita participarea șefilor administrațiilor publice din județul Braila și 
raionul Strășeni și a conducătorilor instituțiilor subordonate administrației publice locale și a 
organizațiilor neguvernamentale din localitățile respective la manifestări dedicate zilelor 
naționale ale României și Republicii Moldova, precum și în cadrul altor acțiuni culturale. 
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Art.3. Părțile vor susține perfecționarea funcționarilor din cadrul Consiliului Județean 
Braila și Consiliului Raional Strășeni în domeniul administrației publice locale, pe baza unor 
programe concrete. 
 

II.IN DOMENIUL ECONOMIC 
 

Art.4. Părțile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice și 
tehnice, își exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze:  
a. favorizarea dezvoltării economice a celor două unități administrativ-teritoriale pe care le 
reprezintă, prin încurajarea schimburilor comerciale de materii prime și materiale, mașini și 
echipamente, produse alimentare, bunuri de consum; 
b. încurajarea și sprijinirea creării unor societăți comerciale mixte, asociații economice cu 
personalitate juridica și alte forme care se vor conveni între persoane juridice din județul 
Braila și raionul Strășeni. 

Art.5. Părțile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiții de 
interes comun. 

Art.6.Părțile vor iniția și promova stabilirea de relații de cooperare între asociații 
patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziții, târguri cu 
produse agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenților economici din cele două unități 
administrativ-teritoriale. 

Art.7. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informație între Camerele de Comerț 
și Industrie cu privire la oportunitățile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul 
fiecărei Camere a unor seturi de informații complete cu privire la regimul investițional la 
nivelul celor două unități administrativ-teritoriale. 

Art.8. Părțile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenții economici,în vederea 
cooperării în domenii de interes comun. 

Art.9. In domeniul agriculturii, părțile vor concretiza cooperarea prin: 
a.sprijinirea livrării reciproce de semințe și material săditor; 
b.întâlniri ale specialiștilor din agricultură și industria alimentară, în scopul 

colaborării în domeniul producției și prelucrării de materii prime; 
c.informarea promptă a părților în situația în care apar boli, dăunători sau există 

perioade de carantină și sincronizarea tratamentelor de combatere ale acestora. 
 

III.IN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
 

Art.10.Părțile vor sprijini serviciile publice județene și raionale de învățământ în 
organizarea de acțiuni specific pentru studierea experienței echipelor managerial județene și 
raionale, în următoarele domenii de activitate: 

a.organizarea procesului instructiv-educativ; 
b.colaborarea cu autoritățile publice locale; 
c.organizarea evaluării activității cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ; 
d.prevenirea abandonului școlar; 
e.sprijinirea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 
Art.11. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, inclusiv la 

disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituțiilor de învățământ. 
Art.12. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între grupuri, de 

cadre didactice și elevi din instituțiile de învățământ din județul Braila și raionul Strășeni. 
 

IV. IN DOMENIUL CULTURAL 
 

Art.13. Părţile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localitățile din județul 
Braila și raionul Strășeni, în cadrul cărora se va pune un accent deosebit pe promovarea 
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cunoașterii valorilor autentice ale creației literare și artistice, a elementelor comune din cele 
două unități administrativ-teritoriale, precum și a tradițiilor folclorice specifice. Vor fi 
organizate expoziții de artă plastică, tabere de creație, lansări de carte, festivaluri, târguri, 
precum și alte acțiuni. 

Art.14. Părțile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu 
participarea unor formații profesioniste și de amatori. 

Art.15. Părţile vor facilita constituirea unor asociații culturale, care pe bază de 
reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor două unități administrativ-
teritoriale.  

Art.16. Anual, în ultimul trimestru, se va perfecta și aproba calendarul acțiunilor 
comune pentru anul următor.  
 

V.IN DOMENIUL TURISMULUI ȘI SPORTULUI 
 

Art.17. Părţile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special a agroturismului, turismului 
ecumenic și cultural) și vor promova reciproc potențialul turistic al celor două unități 
administrativ-teritoriale, în scopul creșterii numărului de vizitatori. 

Art.18. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între instituțiile și 
organizațiile cu activitate în domeniul sportului din județul Braila și raionul Strășeni. 

Art.19. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, intre sportivi, cu 
participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor din cele două unități administrativ-teritoriale. 
 

VI. IN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 
 

Art.20. Părțile vor încuraja colaborarea activă și schimbul de experiențăîn domeniul 
tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii și adolescenți, schimb de 
informații și publicații pe teme de tineret, schimb de informații privind organizațiile și mișcările 
de tineret în localitățile din județul Braila și raionul Strășeni, precum și activitatea acestora 
legată de politica publică de tineret din județul Braila și raionul Strășeni. 

Art.21. Părțile vor încuraja participarea reprezentanților lor la activități bilaterale de 
tineret: festivaluri, conferințe, simpozioane, seminarii, expoziții, reuniuni, forumuri, programe 
de voluntariat si alte evenimente, precum și schimburi de experiență între specialiștii în 
domeniul politicii de tineret.  

Art.22. Autoritățile locale vor acorda sprijinul necesar desfășurării în condiții optime a 
unor evenimente și programe comune în cele două unități administrativ-teritoriale, la care vor 
participa grupurile organizate de tineret și reprezentanții celor două părți. 
 

VII. IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 
 

Art.23. Părțile vor încuraja și facilita schimbul de experiență și bune practici între 
specialiștii în domeniu din cele două unități administrativ-teritoriale, precum și alte acțiuni 
comune de formare a specialiștilor. 

Art.24. Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și 
schimburi de delegații. 

Art.25. Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte în domeniul 
sănătății, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare nerambursabile existente. 

 
 

VIII. IN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 
 

Art.26. Părțile vor încuraja și facilita schimbul de experiență în scopul aplicării 
metodologiilor avansate de lucru, a bunelor practici în prestarea serviciilor sociale existente. 
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Art.27. Părțile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiții în 
domeniul protecției sociale, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare 
nerambursabile. 

Art.28. Părțile vor contribui la perfecționarea competențelor de comunicare și de 
consiliere în practica asistenței sociale a angajaților din domeniu. 

 
IX. DISPOZIȚII FINALE 

 
Art.29. Prevederile prezentului Acord de colaborare vor fi detaliate prin programe de 

acțiuni concrete, cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituțiile din 
domeniile de colaborare menționate; în acest scop se vor constitui la nivelul fiecărei părți 
grupuri de lucru formate din specialiști. 

Art.30. Reprezentanții părţilor semnatare vor analiza periodic stadiul îndeplinirii 
prevederilor din prezentul Acord de Colaborare, vor stabili măsuri pentru extinderea și 
susținerea acestuia și vor informa, fiecare în parte, Consiliul Județean Braila și respectiv 
Consiliul Raional Strășeni asupra modului de derulare a cooperării între cele două unitati 
administrative teritoriale. 

Art.31. Fiecare Parte va desemna un coordonator,care va urmări implementarea 
eficientă a acestui Acord de Colaborare. Coordonatorii desemnați de către părți vor elabora 
un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de părți. 

Art.32. Părțile vor suporta toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului 
Acord de Colaborare, în condițiile și limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor 
două părți. 

Art.33. (1) Prezentul Acord de colaborare se încheie pe o perioada nedeterminată și 
va produce efecte de la data semnării. 

(2) Prezentul Acord poate fi modificat prin acordul scris al părților. Modificările vor 
produce efecte în conformitate cu dispozițiile alin. (1). 

(3) Incetarea prezentului Acord de colaborare nu va afecta punerea în aplicare a 
programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului 
în care s-a convenit altfel de către părți. 

(4) Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de 
colaborare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.  

(5) Oricare dintre părți poate denunța prezentul Acord de colaborare, printr-o notificare 
scrisă adresată celeilalte părți. In acest caz, prezentul Acord de colaborare își încetează 
valabilitatea, incepând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

 
Semnat la (localitatea) ________________________, la (data) _______________, în două 
exemplare originale, în limba română. 
 
                          Pentru                                                     Pentru  
                    Judeţul Braila                                                       Raionul Strășeni 
                     din Romania                                                   din Republica Moldova     
 
                  PRESEDINTE,                   PRESEDINTE, 
       FRANCISK IULIAN CHIRIAC                  MIHAIL POPA 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.91 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventii) revizuita si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii ,, Reabilitarea Compartiment Sterilizare’’ - Spital Judetean de 
Urgenta Braila 
 
  Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018;  
  Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice,  inregistrat sub nr. 9116/16.05.2018 si Raportul 
Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta  Braila, inregistrat sub 
nr.19058/17.05.2018; 

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

Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice.  

In temeiul prevederilor art. 97alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. c, din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
              HOTARASTE: 
 
         Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. (Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie) revizuita, si indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii  ”Reabilitare Compartiment Sterilizare’’ - Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila 

         Art.2 Se aproba  indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de 
Avizare Lucrari de Interventie) revizuita ai investitiei ,, Reabilitarea Compartiment 
Sterilizare’’ -  Spital Judetean de Urgenta Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din 
prezenta hotarare 

         Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila 

         Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija   
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

      
PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.92 
din 30 mai 2018 

 
privind: modificarea Anexei nr.1D, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 266/27 
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar 
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate 
 
  Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr. 8878/11.05.2018 si 
Referatul nr. 1913032/07.05.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al 
Judetului Braila, inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr.8601 /08.05.2018; 

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

    In conformitate cu prevederile art.1, alin.5 din Ordonanta  Guvernului nr. 80/2001, 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
institutiile publice, modificata si completata prin Legea nr. 258/2015; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se modifica si se inlocuieste Anexa nr.1D, aprobata prin Hotararea Consiliului 

Judetean Braila nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice 
subordonate, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, 
raman neschimbate. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.4Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.93 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea desfasurarii si organizarii unor evenimente sportive auto, de tip 
“Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului “DRAG RACING 
EVENTS” 2018, in incinta Aerodromului Ianca, de catre Asociatia Clubul  Sportiv “Drag 
Racing Events” 
 

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de  30 mai 2018; 
Avand in vedere:  

- adresa Asociatiei Clubul Sportiv “Drag Racing Events” inregistrata la Consiliul Judetean 
Braila sub nr. 8401/05.05.2018; 
-  Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr. 8471/7.05.2018 ; 

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

In baza prevederilor art.91, alin.(4), lit.a), alin.(5), lit. a), pct.6 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare si art. 795, 
796, 797, 800, 803 si 868, alin.(2) din Noul Cod Civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, 
modificat prin Legea nr. 71/2011 si republicat ; 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1 (1) Se aproba desfasurarea si organizarea unor evenimente sportive auto,  
de tip “Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului “DRAG RACING 
EVENTS” 2018, in incinta Aerodromului Ianca.  
 (2) Harta amplasamentului pentru desfasurarea evenimentelor sportive si spatiile 
utilizate in acest scop este prezentata in anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante din prezenta 
hotarare. 

Art.2 (1) Evenimentele sportive mentionate la art.1, se vor desfasura in lunile iunie 
2018(2 zile), iulie 2018(2 zile) si octombrie 2018(2 zile), dupa urmatorul program : sambata, 
de la ora 9,00,  pana  duminica, la ora 19,00. 
(2) Datele exacte in care se vor desfasura evenimentele sportive vor fi stabilite in functie de 
conditiile meteo si vor fi comunicate Consiliului Judetean Braila, de catre organizator, cu cel 
putin 5 zile calendaristice inainte de eveniment. 
(3) Asociatia Clubul Sportiv “Drag Racing Events” va asigura toate masurile necesare, astfel 
incat in ziua de luni, dupa terminarea concursului, spatiile folosite in acest scop sa revina la 
situatia anterioara. 

Art.3 (1) Evenimentele sportive mentionate la art.1, se vor desfasura prin colaborarea 
dintre Consiliul Judetean Braila si Asociatia Clubul Sportiv “Drag Racing Events”, 
materializata printr-un contract, care va fi incheiat pentru fiecare eveniment sportiv. 
(2) Modelul de contract este prezentat in anexa nr.3, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.4 Contravaloarea folosintei spatiilor necesare desfasurarii evenimentelor sportive, 
situate in incinta Aerodromului Ianca este de 6.000 lei/eveniment. 

Art.5 (1) Asociatia Clubul Sportv “Drag Racing Events” va incheia o asigurare 
completa      a fiecarui eveniment sportiv, pentru eventuale accidente, la o societate de 
asigurari autorizata. 
(2) Asigurarea(copie, «Conform cu originalul») va fi prezentata Consiliului Judetean Braila, cu 
cel putin 2 zile calendaristice inainte de data la care va avea loc evenimentul si se va 
constitui anexa la contract. 

Art.6 (1) In situatia in care nevoile operative ale Ministerului Apararii Nationale privind 
apararea tarii impun punerea la dispozitie a pistei de aviatie, aceasta actiune va fi realizata in 
cel mai scurt timp posibil, pentru desfasurarea activitatilor militare. 

Art.7 (1) Spatiile necesare desfasurarii evenimentelor sportive vor fi puse la dispozitia 
Asociatiei Clubul Sportiv “Drag Racing Events”, de catre Consiliul Judetean Braila, pe baza 
de proces-verbal. 
(2) Spatiile vor fi predate Consiliului Judetean Braila, prin proces verbal, in ziua de luni, dupa 
terminarea concursului, in aceeasi stare fizica in care au fost preluate pentru organizarea 
evenimentului sportiv. 

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia  Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.9 Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28  voturi “PENTRU”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan-
Catalin. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
   PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                 DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

                     ROMANIA 
         JUDETUL BRAILA 

                       CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                         HOTARAREA NR.94 
                                                            din 30 mai 2018 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 
Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Inchidere depozit deseuri menajere oras Faurei, judetul Braila“, rest de 
executat 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
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transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adreselor Orasului Faurei nr. 3842/15.05.2018 si nr.3968/22.05.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 9144/16.05.2018 si 9719/23.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 

Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Inchidere depozit deseuri menajere oras Faurei, judetul Braila “, rest de executat. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 45.025,485 lei, reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 90.051 lei, reprezentand contributia 
Orasului Faurei, prin Consiliul local Faurei, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local 
Faurei. 

Art.7 (a)– Consiliul local Faurei, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus 
pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
       (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
    (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
    (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
b-logo-ul/stema orasului Faurei şi cuvintele: “ORASUL FAUREI”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
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                  e- valoarea contributiei orasului Faurei; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.95 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 
Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Modernizare sistem de iluminat public, oras Faurei, judetul Braila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adreselor Orasului Faurei nr. 3844/15.05.2018 si nr.3967/22.05.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 9143/16.05.2018 si nr.9718/23.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul  
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Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Modernizare sistem de iluminat public, oras Faurei, judetul Braila“. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 87.147,66 lei, reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 175.000 lei, reprezentand contributia 
Orasului Faurei, prin Consiliul local Faurei, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local 
Faurei. 

Art.7 (a)– Consiliul local Faurei, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus 
pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
      (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                     a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
        b-logo-ul/stema orasului Faurei şi cuvintele: “ORASUL FAUREI”, fără abrevieri; 
                c- numele proiectului; 
                d- valoarea totala a proiectului; 
                e- valoarea contributiei orasului Faurei; 
                f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.96 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare iluminat stradal in comuna Tichilesti, judetul 
Braila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Tichilesti nr. 1874/04.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8472/07.05.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Modernizare iluminat stradal in comuna Tichilesti, judetul Braila “. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 207.430,51 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 151.359,73 lei, reprezentand contributia 
Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Tichilesti, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local 
Tichilesti. 

Art.7 (a)– Consiliul local Tichilesti, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus 
pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
 (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
 (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
 (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
 (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
 a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL    JUDETEAN 
BRAILA”, fără abrevieri ;  
 b-logo-ul/stema comunei Tichilesti şi cuvintele: “COMUNA TICHILESTI”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Tichilesti; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 

                                                                                             SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.97 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Viziru, prin Consiliul Local Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului 
de investitii “Reabilitare si modernizare Camin Cultural, Lanurile, judetul Braila“ 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 

 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
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patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Viziru nr. 3797/09.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8698/10.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

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

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

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Viziru, prin Consiliul Local Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare si modernizare Camin Cultural, Lanurile, judetul Braila “. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 299.600,43 lei, reprezentând 49,97% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 300.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Viziru, prin Consiliul local Viziru, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Viziru, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Viziru, prin Consiliul Local Viziru, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Viziru, prin Consiliul Local 
Viziru. 

Art.7 (a)– Consiliul local Viziru, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe 
toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, 
daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
 (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
  (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
   (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                       a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
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  b-logo-ul/stema comunei Viziru şi cuvintele: “COMUNA VIZIRU”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Viziru; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

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

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.98 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Viabilizare Str. Prelungirea Lanului“, rest de executat 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adreselor Municipiului Braila nr. 16443/20.04.2018,  nr.16443/25.04.2018 
si nr.16990/05.2018, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 7572/20.04.2018, 
nr.7886/25.04.2018, respectiv 8636/09.05.2018 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

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

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

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Viabilizare Str. Prelungirea Lanului “, rest de executat. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 458.015,05 lei, reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 702.435,21 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal 
Braila, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local 
Municipal Braila. 

Art.7 (a)– Consiliul Local Municipal Braila , este obligat sa monteze cate un panou la 
fiecare inceput si capat de drum, pe fiecare sens de mers.Daca pe lungimea sectorului de 
drum exista poduri, se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat fata/verso.In cazul in 
care pe traseul proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la 
minim 3 poduri.Aceste panouri vor fi expuse pe toata durata de implementare a proiectului, in 
locuri vizibile publicului, la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. 
 (b)- Pentru obiectivul de investitii, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
(c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se 
deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
(d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
 (e)- Panourile trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            JUDETEAN 
BRAILA”, fără abrevieri ;  
b-logo-ul/stema Municipiului Braila şi cuvintele: “MUNICIPIUL BRAILA”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Municipiului Braila; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
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Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.99 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizari parcari in Municipiul Braila – Str. Pietatii, in jurul 
Policlinicii nr.2; Sos. Buzaului, intre Bl.B19, Bl.B18, Bl2 si Gradinita nr.55; B-dul 
Dorobantilor Bl.B16, B18 si B19; Cartier Viziru I, intre Bl.12, 13 si 14 si Aleea Nada 
Florilor, Bl.9“, rest de executat 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adreselor Municipiului Braila nr. 16440/20.04.2018, nr.16440/25.04.2018 
si nr.16990/05.2018, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 7571/20.04.2018,  
7887/25.04.2018,  respectiv 8636/09.05.2018 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

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

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

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizari parcari in Municipiul Braila – Str. Pietatii, in jurul 
Policlinicii nr.2; Sos. Buzaului, intre Bl.B19, Bl.B18, Bl2 si Gradinita nr.55; B-dul 
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Dorobantilor Bl.B16, B18 si B19; Cartier Viziru I, intre Bl.12, 13 si 14 si Aleea Nada 
Florilor, Bl.9 “, rest de executat. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 551.634,75 lei, reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 645.294,46 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal 
Braila, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local 
Municipal Braila. 

Art.7 (a)– Consiliul Local Municipal Braila, este obligat sa monteze un panou care sa 
fie expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
(b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
 (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
 (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
 (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            JUDETEAN 
BRAILA”, fără abrevieri ;  
  b-logo-ul/stema Municipiului Braila şi cuvintele: “MUNICIPIUL BRAILA.”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Municipiului Braila; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Chiru 
Laurentiu-Marian si Iordache Stefan-Catalin.  

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

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.100 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Romanu, prin Consiliul Local Romanu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare teren de sport in comuna Romanu, judetul 
Braila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Romanu nr. 2066/02.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8748/10.05.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Romanu, prin Consiliul Local Romanu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Modernizare teren de sport in comuna Romanu, judetul Braila “. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 246.489 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 164.326 lei, reprezentand contributia 
Comunei Romanu, prin Consiliul local Romanu, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Romanu, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Romanu, prin Consiliul Local Romanu, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Romanu, prin Consiliul Local 
Romanu. 

Art.7 (a)– Consiliul local Romanu, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus 
pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
        (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. 
Daca panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, 
vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
  (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de 
lucrari si inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
   (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
   b-logo-ul/stema comunei Romanu şi cuvintele: “COMUNA ROMANU”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Romanu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
  PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 

                                                                                          SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.101 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Sistematizare verticala, amenajare parcaj longitudinal, 
trotuare si constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de 
suprafata in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, judetul Braila“, rest de executat 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
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 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Rimnicelu nr. 1844/18.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9513/21.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Sistematizare verticala, amenajare parcaj longitudinal, trotuare si constructii 
anexe pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de suprafata in localitatea 
Rimnicelu, comuna Rimnicelu, judetul Braila“, rest de executat. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 46.868,895 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 31.245,93 lei, reprezentand contributia 
Comunei Rimnicelu, prin Consiliul local Rimnicelu, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Rimnicelu, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Rimnicelu, prin Consiliul 
Local Rimnicelu. 

Art.7 (a)– Consiliul local Rimnicelu, este obligat sa monteze un panou care sa fie 
expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca  
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
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beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
  (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si  
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
   (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
      b-logo-ul/stema comunei Rimnicelu şi cuvintele: “COMUNA RIMNICELU”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Rimnicelu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.102 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Proiectare si executie lucrari de instalare sistem de 
supraveghere video in sat Rimnicelu, comuna Rimnicelu, judetul Braila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Rimnicelu nr. 1842/18.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9512/21.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Proiectare si executie lucrari de instalare sistem de supraveghere video in sat 
Rimnicelu, comuna Rimnicelu, judetul Braila “. 

Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 79.196,65 lei, reprezentând 53,57% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 68.647,76 lei, reprezentand contributia 
Comunei Rimnicelu, prin Consiliul local Rimnicelu, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Rimnicelu, aprobat pe anul 2018. 

Art.4Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Rimnicelu, prin Consiliul 
Local Rimnicelu. 

Art.7 (a)– Consiliul local Rimnicelu, este obligat sa monteze un panou care sa fie 
expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
 (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
(c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
Panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
 (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
 (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            JUDETEAN 
BRAILA”, fără abrevieri ;  
b-logo-ul/stema comunei Rimnicelu şi cuvintele: “COMUNA RIMNICELU”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Rimnicelu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
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Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.103 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea trecerii unei parti din imobilul situat in orasul Insuratei, str. Distilariei 
nr.9, din domeniul privat in domeniul public al judetului Braila si transmiterea acestuia in 
domeniul public al orasului Insuratei  

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr.8665/09.05.2018; 
 Urmare Adresei Primariei Insuratei nr.1205/15.02.2018 si Hotararii Consiliului Local al 
Orasului Insuratei nr.29/25.04.2018; 
 Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si 
relatii internationale; 
 In baza prevederilor art.8 alin.1, art.9 alin.3 din Legea nr.213/1998 actualizata, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.863, lit.”e” din Noul Cod Civil, precum si 
art. 120 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata: 
 

HOTARASTE: 
  

Art.1Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al judetului Braila, a 
unei parti din imobilul situat in orasul Insuratei, str.Distilariei nr.9, identificat in anexa 1, parte 
integranta a prezentei hotarari. 

Art.2 Se aproba transmiterea din domeniul public al judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila in domeniul public al orasului Insuratei si administrarea Consiliului 
Local al orasului Insuratei, a imobilului identificat la articolul 1. 

Art.3 Predarea – preluarea  imobilului se va realiza in baza unui protocol de 
predare/primire, semnat de reprezentantii Consiliului Judetean Braila, respectiv ai Consiliului 
Local al Orasului Insuratei. 

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila 
si Consiliul Local al Orasului Insuratei. 
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Art.5Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “PENTRU”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Lungu 
Danut. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

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

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.104 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila,              
Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018;                                                 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.8661/09.05.2018, si 
Adresele Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 16667/2018, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8016/27.04.2018 si nr. 16667/2018 inregistrata la Consiliul Judetean 
Braila sub nr. 8018/27.04.2018; 

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

In conformitate cu prevederile, art.91 alin.1 pct.c din Legea nr.215/2001, republicata, 
privind administratia publica locala; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, 

Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat 
de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform Anexei, parte integranta la prezenta 
hotarare. 

Art.2Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 39, coloana nr.5 
din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.172 din 19.07.2017, privind insusirea 
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila. 

Art.3Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila. 
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Art.4Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila, Spitalului Judetean de Urgenta Braila si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “PENTRU”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Lungu 
Danut. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.105 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea propunerii de trecere a terenului in suprafata de 1553 mp, situat in 
Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, din domeniul public al Municipiului Braila si 
administrarea Consiliului Local Municipal Braila in domeniul publical Judetului Braila 
si administrarea Consiliului Judetean Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,  inregistrat sub 
nr.9087/2018, din care reiese necesitatea si oportunitatea intregirii proprietatii publice a 
judetului Braila, utila functionarii Spitalului Judetean de Urgenta Braila si adresa Primariei 
Municipiului Braila nr. 18194/2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
8857/2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

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

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

 
    HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba propunerea de trecere a terenului in suprafata de 1553 mp, situat in 

Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, din domeniul public al Municipiului Braila si 
administrarea Consiliului Local Municipal Braila in domeniul publical Judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, fiind declarat din bun de interes public local in bun 
de interes public judetean. 

Art.2 Datele de identificare ale terenului mentionat la art.1 sunt prezentate in Anexa,  
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3Predarea-primirea bunului imobil, se va realiza pe baza de protocol, semnat de 
catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si reprezentantii Consiliului Local Municipal 
Braila in care vor fi precizate Nr. Cadastral si Cartea Funciara. 
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Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila 
si Consiliul Local Municipal Braila. 

Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Directiei Administratie Publica, 
Contencios: Institutiei Prefectului – Judetul Braila, Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Consiliului Local Municipal Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni:  Lungu 
Danut, Da Ros Mario- Spiridon si Sirbu Marian. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

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

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.106 
din 30 mai 2018 

 
privind:  aprobarea executiei  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul  I al 
anului 2018 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila 
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea 
executiei  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul  I al anului 2018, inregistrat la 
nr.8549/08.05.2018; 
 Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

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

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

HOTARASTE: 
 

Art.1Se aproba executia  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul  I al 
anului 2018, conform  anexelor nr. 1- 4,  parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.2Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Directiei Administratie 
Publica,Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 20 de voturi “PENTRU”.  S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: 
Chiru Laurentiu-Marian,Cortez Vasile,Da Ros Mario-Spiridon,  Nechita Ovidiu, Lungu Danut,  Pascale Alfredo 
Vasile,Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin si Varga Vasile Constantin. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
 

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

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.107 
din 30 mai 2018 

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

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 mai 2018; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si  

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub 
nr.9093/15.05.2018; 

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

Cunoscand prevederile art.19 alin.2, art.41, art.58, alin.1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale; 

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

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a si 1b,parti 
integrante din prezenta  hotarare. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului 
Judetean Braila, capitolele 51.02. “Autoritati publice si actiuni externe”, 61.02 “Ordine publica 
si siguranta nationala”, 66.02 “Sanatate”, 67.02 “Cultura, recreere si religie”, conform anexei 
nr. 2. 

Art.3 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ 
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr. 3, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 

Art.4 Se aproba rectificarea bugetuluiDirectiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila, conform anexei nr.4 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 Se aproba rectificareabugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si 
subventii, conform anexelor nr.5, 5a, 5b parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.6 Se aproba rectificarea bugetului siaProgramului de investitii publice pe anul 2018 
a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr. 6-7, parti integrante din 
prezenta hotarare. 

Art.7 Se aproba rectificarea bugetului Directie Judetene de Evidenta a Persoanelor 
Braila, conform anexei nr.8 parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.8 Se aproba rectificarea bugetului Filarmonicii “Lyra –George Cavadia” Braila, 
conform anexei nr.9 parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.9 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.10 parte integranta din prezenta   
hotarare. 

Art.10 Se aproba modificarea  sumei utilizate din excedentul anual rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar 2017, la 85.036,70 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2018. 

Art.11 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
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Art.12Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 19  voturi “PENTRU”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Chiru 
Laurentiu-Marian,Cortez Vasile,Da Ros Mario-Spiridon,  Enuta Ionel, Lungu Danut,  Pascale Alfredo 
Vasile,Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin si Iordache Stefan Catalin. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

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

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.108 
din 30 mai 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Reabilitare interioara si exterioara  sediu primarie, comuna 
Unirea, judetul Braila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Unirea nr. 2175/23.05.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9805/24.05.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare interioara si exterioara  sediu primarie, comuna Unirea, judetul Braila “. 
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Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 228.480 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 171.520 lei, reprezentand contributia 
Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Unirea, aprobat pe anul 2018. 

Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Unirea, prin 
Consiliul Local Unirea. 

Art.7 (a)– Consiliul local Unirea, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus 
pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
 (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
(c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile se 
deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
 (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
 (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
 a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL   JUDETEAN BRAILA”, 
fără abrevieri ;  
 b-logo-ul/stema comunei Unirea şi cuvintele: “COMUNA UNIREA”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Unirea; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.9Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “PENTRU”. A votat impotriva domnul consilier judetean Mortu Viorel. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

          
    PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 

                                                                                             SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 5537/08.05.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
5681/08.05.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 5774/09.05.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, actualizată prin 
Ordinul Prefectului nr. 9/09.01.2018, în data de 10.05.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei 
Comunei Romanu.  

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

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

Art.4Prin 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  
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publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în 
Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 09.05.2018 
Nr. 179 
 

 
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind:  actualizarea componenței Grupului de lucru pentru monitorizarea activităţii 
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brăila în cadrul 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 
 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 799 din 17 septembrie 2014, 
privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de referatul de aprobare nr.5904/11.05.2018; 
În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (1) din Legea nr. 

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

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1Se actualizează componența Grupul de lucru pentru monitorizarea activităţii 
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brăila în cadrul Programului 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în următoarea componenţă 
nominală: 
-Sterea Rada-Subprefect 
-Adetu Georgeta-Șef serviciu, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
-Molnar Gabriela-Consilier superior, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
-Rogoz Chiva-Consilier superior, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
-Olaru Adrian-Consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 
-Moldoveanu-Dorina Consilier superior, Casa Judeţeană de Pensii Brăila 
 -Andreescu Geta-Șef serviciu, Consiliul Judeţean Brăila - Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Brăila 
-Untaru  Mădălina-Consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Brăila 
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-Drăgan Niculina-Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila 
-Lang Camelia-Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila 
-Sigmund Cecilia-Inspector, Direcţia de Sănătate Publică Brăila 

Art.2Grupul de lucru menţionat la art. (1) va asigura monitorizarea activităţii 
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brăila, conform dispoziţiilor 
Hotărârii Guvernului României nr. 799 din 17 septembrie 2014, privind implementarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modificările și completările 
ulterioare, şi va fi coordonat de subprefectul judeţului Brăila. 

Art.3La data intrăriiîn vigoare a prezentului Ordin, Ordinul Prefectului nr. 
190/22.06.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4Prin 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 pagina de internet a instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro şi prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 11.05.2018 
Nr. 182 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: 

 
actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila  

 

Luând în considerare prevederile art. 123. alin. (2) din Constituţia României coroborate 
cu cele ale art. 22, alin. (1)  din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,  
republicată şi cu cele ale art. 12, alin. (1) şi  (2) din Hotărârea de Guvern  nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Ținând cont de e-mailul transmis de Comisariatul Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Regiunea Sud-Est Galați, înregistrat la Instituția Prefectului –Județul Brăila 
sub nr. 5823/10.05.2018; 

În baza referatului nr.5905/11.05.2018; 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se actualizează componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, după cum 
urmează: 
 

1. GEORGE – ADRIANPALADI Prefect 
2. RADA  STEREA Subprefect 

Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate pe teritoriul 
judeţului Brăila 

 

3. CRISTIAN  ION   Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Dunărea” al judeţului Brăila 

4. V. Ș. GABRIEL 
CIOCHINĂ  

Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Brăila  

5. CAMELIA NEDELCU  Preşedinte-Director General cu delegație,  Casa Judeţeană de 
Asigurări  de Sănătate Brăila 

6. ANA HĂRĂPESCU  Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila 

7. DOINA STĂNCIC Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila 

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

9. LIVIU ARHIRE  Inspector şef, Inspectoratul Teritorial  de Muncă al judeţului  

Brăila 
10. SORIN  ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila 
11. MONICA  BRATU  Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Brăila 
12. ADRIAN BERNHARD 

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

13. NICUȘOR HAGIU Director executiv adjunct,  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Brăila  

14. DUMITRU AURELIAN 
BLĂNARU 

Director,  Clubul Sportiv Municipal Brăila 

15. MIHAELA 
CIORĂȘTEANU 

Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila 

16. DUMITREL ŞTEFAN  Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția 
Regională Vamală Galați 

17. TRAIAN CISMAŞ Director executiv, Direcţia  pentru Agricultură a judeţului 
Brăila 

18. CRISTINA DINCĂ Inspector șef,  Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila 

19. VASILE DUMITRAȘC Director,  Direcţia Silvică Brăila 
20. CIPRIAN  CUZMIN Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
21. CAMELIA  CARMEN 

TUDORACHE 
Comisar şef,  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Brăila 

22. VASILE TURCITU Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
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Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 

23. ADRIAN TURIAC  Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de 
ApăBuzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 

24. CĂTĂLIN CANCIU Inspector școlar general,  Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Brăila 

25. GICU DRĂGAN Director executiv,Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

26. DANIELA BREILEANU Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila 
27. CONSTANTIN-ADRIAN 

GLUGĂ 
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

28. DĂNUȚ NOVAC Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia 

Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 
29. RENATO-PAULU ZALĂ Șef,  Sectorul  Poliţiei de Frontieră Brăila 

30. VASILE MOȚ  Inspector șef,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
31. PETRICĂ  DRĂGAN Director,  Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Brăila 
32. FLORIN  BAȘTIUREA Șef bază (Director),Baza de Reparaţii Nave  Brăila 
33. GIANI  OLTIANU Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale 
34. 

GEORGE  CALOIAN 
Şef,  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila   

35. ȘERBĂNEL STOICA Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila 
36. DANIELA CONDRUZ Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Brăila 
37. DORINEL  USTA Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila  
38. VICTOR CIOBANU-

MORAIT 
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în  

Construcţii Brăila 
39. DOINIȚA ELENA 

CORBAN 
Șef secţie, Secţia deDrumuri Naţionale Brăila  

40. MAHULEA FLOREA 
SPARTACUS 

Expert,  Agenţia Naţională pentru Romi,  Structura Regională 
Sud- Est Brăila 

 
Art.2De la data prezentului ordin,  Ordinul Prefectului nr. 144 din 30.03.2018 prin care 

s-a actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura 
continuitatea reprezentării acestora în  Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care 
vor desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea 
persoanelor nominalizate la articolul 1.  
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt 
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform 
regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 

Art.4Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din 
cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică,  prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor  
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interesaţi şi pus la dispoziţie prin postarea pe pagina de internet a instituţiei 
(http://br.prefectura.mai.gov.ro). 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila ,11.05.2018 
Nr. 183 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei locale pentru constatarea pagubelor şi evaluarea 
pierderilor înregistrate ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot 
fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a epizootiilor, ce afectează peste 30% din 
suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute de către 
persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică ce desfăşoară activităţi agricole 
pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de la nivelul Unității 
Administrativ – Teritoriale Însurăței 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În considerarea prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul 
activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare; 

Ţinând cont de adresa nr. 1409/11.05.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene 
Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Brăila sub nr. 5931/14.05.2018; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 4915/18.05.2018 a Primăriei Oraşului Însurăţei, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6110/18.05.2018; 
- adresa nr. 9129/17.05.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6111/18.05.2018; 
- adresa nr. 373/18.05.2018 a Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6109/18.05.2018; 
- adresa nr. 1961129/17.05.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6083/17.05.2018; 
- adresa nr. 4338/17.05.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 6098/17.05.2018; 
În baza referatului de aprobare nr. 6222/21.05.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 (1) Se constituie comisia locală pentru constatarea pagubelor şi evaluarea 
pierderilor înregistrate ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi 
asimilate dezastrelor naturale, precum şi a epizootiilor, ce afectează peste 30% din 
suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute de către persoanele 
fizice/asocierile fără personalitate juridică ce desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul 
anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de la nivelul Unității Administrativ – Teritoriale 
Însurăței, în următoarea componenţă nominală: 

 

Nr. 
crt. 

Membru titular Membru 
supleant 

Instituţia 

 Alexandru 
Dumitru 

Popa Fănica Primăria Oraşului Însurăţei 

 Ferțu Cristinel Mortu Georgian Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 
Centrul Județean Brăila 

 Nicolescu 
Traian 

Stănescu Eugen Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 

 Vâlcu Ionuț 
Iulian 

Bădică 
Alexandru 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al judeţului Brăila 

 Fășie Gabriel  Budan Liviu 
Florian  

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Brăila 

 

     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
     (3) Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila organizează activitatea comisiei. 

Art.2(1)Constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor se vor efectua la 
cerereapersoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică ce desfăşoară activităţi 
agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de la nivelul 
Unității Administrativ – Teritoriale Însurăței. 
(2) Procedura de aplicare a prevederilor legale invocate a fost stabilită prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1863/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea 
unor formulare, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Art.3De la data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 130/27.04.2015 și 
Ordinul Prefectului nr. 185/08.05.2015își încetează aplicabilitatea,comisiile locale de la  
nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila prevăzute la art. 106 alin. (6) din 
Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal urmând să fie constituite la propunerea directorului 
executiv al direcţiei agricole judeţene. 

Art.4Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului –  
Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă  
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în 
Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 21.05.2018 
Nr. 184 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Însurăței, în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la 
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței 
 
 

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

Având în vedereprevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   

În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul  
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 

Ţinând cont de adresa nr. 1961117/17.05.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr.6074/17.05.2018; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 9428/18.05.2018a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Brăila sub nr. 6167/21.05.2018; 
- adresa nr. 1961136/18.05.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.6169/18.05.2018; 
- adresa nr. 1205/21.05.2018a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6179 /21.05.2018; 
- adresa nr. 1508/18.05.2018a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6180/21.05.2018; 
- adresa nr. 9164/18.05.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6168/21.05.2018; 
- adresa nr. 2849/21.05.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Brăila sub nr. 6190/21.05.2018;  
- adresa nr. 4376/18.05.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6170/21.05.2018; 
În baza referatului de aprobare nr. 6223/21.05.2018; 
 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, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate,în domeniul agricol, pentru constatarea 
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Însurăței, în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, în următoarea componenţă 
nominală: 

 
Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

1.  Dosztal George Dumitru Dragoș 
Alexandru 

Consiliul Judeţean Brăila 

2.  Vâlcu Ionuț Iulian Bădică Alexandru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al judeţului Brăila 

3.  Ioniță Dan Andrei Octavian Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
4.  Mușat Vasile Sava Mihai Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

Brăila 
5.  Ferțu Cristinel Mortu Georgian Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - Centrul Județean Brăila 
6.  Culescu Ioan 

Mircea  
Bîrzoi Adrian 
Constantin 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară a Agenţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 

7.  Vătafu Florin  
 

Boboc Adin  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila 

 
     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 

comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală 

efectuată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței de către 
comisia numită de primar - se va deplasaîn terenîn data de 22.05.2018, în U.A.T. Însurăței, 
urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul 
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a 
primarului; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse 
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în 
vigoare. 
 Art.3Prin 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, 21.05.2018 
Nr. 185 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: actualizarea componenţei Comisiei de Analiză Tehnică constituită la nivelul 
județului Brăila, pentru evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra 
mediului 
 

Luând în considerare prevederile art. 7, alin.2 din H.G. nr. 445/ 2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 2, alin. 3 din Anexa 1 aOrdinului 
MMP/MAI/MADR/MDRT nr.135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare 
a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;  

Având în vedere adresa Agenției pentru Protecția Mediului Brăila nr. 5640/10.05.2018 
prin care ni se solicită actualizarea componenței Comisiei de Analiză Tehnică constituită la 
nivelul județului Brăila, pentru evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra 
mediului; 

În baza referatului nr. 6620/ 30.05.2018 
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.1Se actualizează componenţa Comisiei de Analiză Tehnică constituită la nivelul județului 
Brăila, pentru evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra mediului, astfel: 
 

1. CUZMIN CIPRIAN   Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila președinte 

2. DOBRE DANIELA 
LIGIA 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila secretar 

3. MARCU MAGDALENA Consiliul Județean Brăila membru 

4. DAMIAN OLGUȚA Primăria municipiului Brăila membru 

5. SÎNPETRU ELENA Comisariatul Judeţean Brăila alGărzii Naţionale 
de Mediu  

membru 

6. ANDREI OCTAVIAN  A.N. APELE ROMÂNE, Administrația Bazinală de 
ApăBuzău-Ialomiţa,   Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Brăila 

membru 

7. CĂLIN  DUMITRICA A.N. APELE ROMÂNE, Administrația Bazinală de 
ApăBuzău-Ialomiţa,   Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Brăila 

membru 

8. FUSEA  FĂNICA A.N. APELE ROMÂNE, Administrația Bazinală de 
ApăBuzău-Ialomiţa,   Sistemul de Gospodărire a 

membru 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

54 

Apelor Brăila 

9. MATINCA DOMNICA Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară 
Brăila 

membru 

10. ONEA NICOLAE Muzeul Brăilei - Secția Științe ale Naturii membru 

11. MUȘAT ADRIAN Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Dunărea” al judeţului Brăila 

membru 

12. RADU NICOLAE 
GABRIEL 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Dunărea” al judeţului Brăila 

membru 

13. VERNESCU MARIUS Compania de Utilități Publice „Dunărea’’ Brăila membru 

14. DOBRE ARMENAC Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa   
Alimentelor Brăila 

membru 

15. AIRINEI HUIANU 
MĂDĂLIN ROMEO 

Direcţia Silvică Brăila membru 

16. CHIRIAC OANA-
CODRUȚA 

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, Exploatarea 
Teritorială Brăila 

membru 

17. MOGA CRISTIAN S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.- Sucursala de 
Distribuție a Energiei Electrice Brăila 

membru 

18. AVRAM  VALERICĂ Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila membru 

19. SAMOILĂ MARIUS-
MIHAI 

Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila membru 

20. NĂSTASE IONEL S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucuresti, 
Directia Reqională Est, Sector Brăila 

membru 

21. VOICULEȚ  VICTOR Inspectoratul Teritorial  de Muncă al judeţului  

Brăila 

membru 

22. COTELICI  
ADELAIDA 

Inspectoratul Teritorial  de Muncă al judeţului  

Brăila 

membru 

23. CHIPER ION Direcţia  pentru Agricultură a JudețuluiBrăila membru 

24. MITROFAN DANIEL Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila membru 

25. ANDREI ANCA 
ELENA 

Administrația Parcului Natural„Balta Mică a  a 
Brăilei" 

membru 

 

 
Art.2Organizarea şedinţelor Comisiei de analiză tehnică pentru evaluarea impactului unor proiecte 

publice şi private asupra mediuluişi lucrările de secretariat ale acesteia sunt asigurate de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Brăila. 

Art.3Instituţiile care sunt reprezentate în Comisia de analiză tehnică pentru evaluarea impactului 
unor proiecte publice şi private asupra mediuluiau obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare. 

Art.4 La data emiterii prezentului Ordin, îşi încetează aplicabilitatea Ordinul Prefectului 
nr. 36/31.01.2017. 

Art.5Compartimentul Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul 
Serviciului Monitorizare  Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică va comunica prezentul ordin Agenţiei pentru  
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Protecţia Mediului Brăila și îl va aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro). 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.05.2018  
Nr. 198 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 6418/29.05.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
6568/29.05.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, în 
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 6636/30.05.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin 
Ordinul Prefectului nr. 9/09.01.2018, în data de 31.05.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei 
Comunei Mărașu. 

Art.2Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină. 
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Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. 

Art.4Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului 
Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în 
Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.05.2018 
Nr. 199 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
 Privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, judeţul Brăila 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 6559/04.06.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
6686/04.06.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, în 
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv latuberculoza bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 6702/4.06.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, actualizată prin 
Ordinul Prefectului nr. 9/09.01.2018, începând cu data de 05.06.2018, ora 09:00, la sediul SC 
Gedriagri SRL din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni.  

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

Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
  Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în 
Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 4.06.2018 
Nr. 210 

 
     

   ROMÂNIA 

          
   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

         INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA 

   ORDIN 

privind: constituirea Comisiei de analiză a ofertelor în vederea valorificării a trei 
autoturisme aprobate pentru scoaterea din funcțiune și casare directă, respectiv: 
Daewoo Nubira, an fabricație 2002; Daewoo Cielo Executiv, an fabricație 2003; Dacia 
Logan an fabricație 2006, deținute de Instituția Prefectului – Județul Brăila 
 

Având în vedere: 
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor 

scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 36 și art. 37 din Instrucțiunile nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, 

valorificarea şi casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației şi Internelor; 
- Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 418.725/24.05.2018, înregistrată la Instituția 

Prefectului – Județul Brăila cu nr. 6539/29.05.2018; 
- Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și casare directă nr. 

468/10.01.2018. 
Ținând cont de referatul nr. 6780/05.06.2018 întocmit de Compartimentul achiziții publice, 
logistic șiadministrativ. 

În temeiul art. 26, alin. (1)  din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
  Art.1 Se constituie Comisia de analiză a ofertelor în vederea valorificării a trei 
autoturisme aprobate pentru scoaterea din funcțiune și casare directă, respectiv: Daewoo 
Nubira, an fabricație 2002; Daewoo Cielo Executiv, an fabricație 2003; Dacia Logan an 
fabricație 2006, deținute de Instituția Prefectului – Județul Brăila, în următoarea componență: 
 
Paladi George-
Adrian Prefect Președinte 

Hlaghii Dumitru  
Consilier juridic superior – Compartiment contencios - 

administrativ Membru 

Cloșcă Marian Consilier – Compartiment pentru relația cu minoritățile Membru 

Hagiu Eugenia Consilier superior – Compartiment financiar-
contabilitate 

Președinte/memb
ru supleant 

 
Art.2 Comisia de analiză își desfășoară activitatea în perioada 11.06 – 13.06.2018 și 

analizează ofertele ținând cont inclusiv de eventualele cheltuieli de transport, urmând ca 
negocierea de preț să se facă cu operatorul economic care a depus cea mai bună ofertă. 

Art.3 La terminarea activității de analiză a ofertelor, comisia va întocmi un proces 
verbal în două exemplare, cu oferta declarată câștigătoare. 

Art.4 Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii 
publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență și 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, 07.06.2018 
Nr. 213 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
Privind: actualizarea componenţei Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie de la nivelul 
Instituţiei Prefectului –Judeţul  Brăila 

 
     În conformitate cu prevederile art. 22, 23 şi 24 din Ordinul nr. 140/2015 privind organizarea, 

coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne; 
 Ţinând cont de Referatul înregistrat sub nr. 6865 din 07.06.2018; 
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  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 actualizează componenţa Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie de la  
nivelul Instituţiei Prefectului –Judeţul  Brăila, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt. Prenumele și Numele Funcția Funcția în 

cadrul comisiei 

1. Rada STEREA Subprefect - judeţ Brăila Preşedinte 

2. Săndel GROSU Responsabil de mediu Secretar 

3. Eduard ENESCU Consilier, Compartiment  Achiziţii Publice, 
Logistic și Administrativ 

Membru 

4. Andrei Constantin BERGHER            Referent, Compartiment Achiziţii Publice, 
Logistic și Administrativ 

Membru 

5. Marian-Puiu BOBOC  Consilier, Compartiment Structura de 
Securitate 

Membru 

6. Cătălin CÂNDEA 
Consilier, Compartiment Monitorizare 
Servicii Comunitare de Utilități Publice și 
Activităţi pentru Situaţii de Urgenţă 

Membru 

7. Nicoleta POPESCU Consilier juridic, Compartiment Controlul 
Legalităţii şi a Aplicării Actelor Normative 

Membru 

 
Art.2 Atribuţiile Comisiei sunt cele stabilite de prevederile art.24 din Ordinul nr. 140 din 

30 octombrie 2015 al Ministrului Afacerilor Interne. 
          Art.3 La data intrăriiîn vigoare a prezentului Ordin, Ordinul Prefectului nr. 204/09.06.2017 
îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de  
utilități publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor 
interesați și îl va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, 
http://br.prefectura.mai.gov.ro. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI  
 

Contrasemnează 
               SUBPREFECT,                                                                        
                        Rada STEREA 

 
Avizat pentru legalitate:Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 07.06.2018 
Nr. 215 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN  

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila-Găiseanca, 
judeţul Brăila 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 6974/12.06.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7083/12.06.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila-
Găiseanca, în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 7154/14.06.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila-Găiseanca, 
actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 9/09.01.2018, în data de 15.06.2018, ora 09:00, la 
sediul Primăriei Comunei Surdila-Găiseanca.  

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

Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
  Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului –  
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Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 14.06.2018 
Nr. 222 

            
 
 ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor 
temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2018 
 

Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 99 din 29 iunie 
2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția 
persoanelor încadrate în muncă; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 580 din 6 iulie 2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi 
extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; 

Ţinând seama de Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 3403/245 din 10.09.2012 pentru aprobarea procedurilor de 
codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice; 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului internelor şi reformei 
administrative, ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 247/1235/631/1130 din 10.07.2007 privind 
aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, 
în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai 
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea 
efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei; 

Având în vedere adresa nr. 1.914.830/12.06.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7115/13.06.2018; 

În baza referatului de aprobare nr. 7155/14.06.2018; 
 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g", art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, 
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2018, 
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2 Primarii unităţilor administrativ – teritoriale vor lua măsuri pentru afişarea în 
locuri publice a Recomandărilor pentru populaţie referitoare la prevenirea incidentelor 
în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, cuprinse în Anexa nr. 2,care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art.3 Începând cu data emiterii prezentului ordin, încetează aplicabilitatea Ordinului 
Prefectului nr. 251 din 15.06.2017. 
 Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în 
Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
     

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT, 

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

 
Brăila, 14.06.2018 
Nr. 223 

 
 
 

Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 223 din 14.06.2018 
 

PLAN DE MĂSURI 
 

PENTRU PREVENIREA ŞI ATENUAREA EFECTELOR TEMPERATURILOR RIDICATE 
ASUPRA POPULAŢIEI LA NIVELUL JUDEŢULUI BRĂILA, PENTRU ANUL 2018 

 
Nr. 
crt. 

Măsura Responsabil Termen Obs. 

1 

Recepţia şi transmiterea operativă a 
atenţionărilor / avertizărilor meteorologice 
către instituţii şi toate comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă în vederea aplicării 
măsurilor specifice. 

I.S.U.J. 
Brăila Permanent 

 

2 

Notificarea operatorilor economici sursă de 
risc ridicat de incendiu, privind obligaţia 
acestora de adoptare a măsurilor speciale de 
protecţie a instalaţiilor şi capacităţilor de 
producţie şi depozitare, de gestionare a 
deşeurilor şi de asigurare a intervenţiei în 
cazul producerii incendiilor. 

I.S.U.J. 
Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

3 Identificarea spaţiilor climatizate unde se 
poate acorda asistenţă medicală pentru D.S.P. Brăila La apariţia 

fenomenului 
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Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

perioadele cu temperaturi crescute (> 35o C). de caniculă / 
secetă 

4 

Popularizarea în rândul cetăţenilor a 
semnificaţiei codurilor de culori, a 
recomandărilor ce trebuie respectate de către 
aceştia pentru diminuarea efectelor 
temperaturilor ridicate, în scopul protejării 
stării de sănătate, a spaţiilor climatizate care 
pot fi utilizate de către populaţie în perioadele 
cu temperaturi crescute (> 35o C) şi afişarea 
acestora pe site-urile instituţiilor. 

Instituţia 
Prefectului - 

Judeţul 
Brăila, 

D.S.P. Brăila 

La apariţia 
fenomenului 
de caniculă / 
secetă până 
la depăşirea 
fenomenului 

 

5 

Intensificarea acţiunilor de informare 
preventivă a populaţiei pentru crearea 
mentalităţii necesare asigurării autoprotecţiei 
comunităţilor locale. 

I.S.U.J. 
Brăila, 

Preşedinţii 
C.L.S.U. 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

6 

Realizarea unor pliante cuprinzând măsuri de 
prevenire a producerii incendiilor la vegetaţia 
uscată, culturi agricole şi fond forestier, pliante 
ce vor fi transmise comunităţilor locale, pentru 
a fi distribuite locuitorilor prin grija primarilor 
localităţilor şi a membrilor serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă. 

Consiliul 
Judeţean 

Brăila, 
I.S.U.J. 
Brăila, 

Preşedinţii 
C.L.S.U. 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

7 

Efectuarea de către fiecare C.L.S.U. a analizei 
situaţiei alimentării cu apă potabilă a localităţii 
şi informarea S.G.A. şi I.S.U.J. Brăila despre 
un eventual deficit de apă. 

Preşedinţii 
C.L.S.U. 

La apariţia 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

8 

Actualizarea şi centralizarea datelor 
referitoare la persoanele în vârstă sau cu 
dizabilităţi fizice şi singure prin preluarea 
informaţiilor de la C.L.S.U. 

I.S.U.J. 
Brăila 

La apariţia 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

9 

Întocmirea de către comitetele locale pentru 
situaţii de urgenţă pe baza datelor proprii şi a 
celor de la Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila, a situaţiilor cu terenurile 
agricole de pe raza unităţii administrativ 
teritoriale (suprafeţe, proprietari) şi a planurilor 
proprii privind combaterea secetei şi a 
fenomenelor de incendiere intenţionată. 

I.S.U.J. 
Brăila, 

Preşedinţii 
C.L.S.U., 

Preşedinţii de 
Asociaţii 
Agricole 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

1
0 

Intensificarea controalelor privind utilizarea 
focului în spaţii deschise (gospodării 
cetăţeneşti, rampe de gunoi, islazuri, zone de 
agrement, culturi agricole şi mirişti etc.) 
desfăşurate de componenta preventivă a 
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă. 

Preşedinţii 
C.L.S.U., 
Şefii SVSU 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 
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Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

1
1 

Asigurarea protejării fondului forestier prin 
desfăşurarea unor acţiuni comune de 
verificare a respectării normelor, regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 
fondul forestier, în special în zonele 
predispuse afluenţei turiştilor. 

I.S.U.J. 
Brăila, 
Direcţia 

Silvică Brăila, 
Comisariatul 

Judeţean 
Brăila al 
Gărzii 

Naţionale de 
Mediu 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

1
2 

Verificarea stării dotărilor pentru intervenţie 
existente la nivelul unităţilor silvice. 

I.S.U.J. 
Brăila, 
Direcţia 

Silvică Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

1
3 

Pe perioada de week-end, în zonele de 
agrement împădurite se vor constitui echipe 
din lucrători silvici pentru a preveni 
producerea de incendii. 

Direcţia 
Silvică Brăila Permanent  

 

1
4 

Pregătirea şi asigurarea unor autospeciale şi 
cisterne pentru transportul apei potabile către 
populaţie  în cazul apariţiei unor necesităţi 
urgente. 

I.S.U.J. 
Brăila, 

Preşedinţii 
C.L.S.U. 

Permanent 

 

1
5 

Verificarea cursurilor de apă din judeţ, a 
tronsoanelor de râu secate, a fântânilor cu 
nivel redus şi secate, precum şi a puţurilor 
executate pentru asigurarea surselor 
suplimentare de apă în caz de secetă şi 
raportarea periodică a situaţiei acestora la 
I.S.U.J. Brăila – COJ. 

C.L.S.U., 
S.G.A. Brăila, 
D.S.P. Brăila 

Permanent 

 

1
6 

Cunoaşterea permanentă a situaţiei surselor 
de apă de suprafaţă şi de adâncime, 
verificarea stării de folosinţă a acestora 
(reţeaua publică de hidranţi, fântâni şi puţuri 
forate, rezervoare de apă potabilă şi 
menajeră, locuri de alimentare a 
autospecialelor pe cursurile de apă, canale de 
irigaţii şi desecare) şi reactualizarea bazelor 
de date privind aceste surse. 

C.L.S.U., 
S.G.A. Brăila, 

I.S.U.J. 
Brăila, 

Compania de 
Utilităţi 
Publice 

„Dunărea” 
Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 

de secetă 

 

1
7 

Constituirea/funcţionarea unor puncte de prim 
ajutor în locurile cele mai aglomerate din 
oraşe şi comune (unde este cazul) în vederea 
asigurării unor măsuri primare de ajutor a 
cetăţenilor aflaţi în dificultate. 

Consiliul 
Judeţean 

Brăila, 
D.S.P. Brăila, 

C.L.S.U. 

La apariţia 
fenomenului 
de caniculă 

până la 
depăşirea 
acestuia 

 

1
8 

Monitorizarea suprafeţelor care se pot iriga 
pentru diminuarea efectelor secetei asupra 
culturilor. 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Judeţeană  

Permanent 

 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

65 

Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

Brăila 

1
9 

Identificarea suprafeţelor de culturi agricole 
care nu mai pot fi recuperate pentru producţia 
de cereale şi care, pot fi recoltate pentru 
furajarea animalelor. 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Judeţeană  

Brăila 

Până la 
terminarea 
recoltării 

 

2
0 

Monitorizarea calităţii apei şi luarea măsurilor 
necesare pentru preîntâmpinarea 
îmbolnăvirilor. 

D.S.P. Brăila Permanent 
 

2
1 

Identificarea şi întocmirea unei situaţii cu 
operatorii economici din judeţ care pot pune la 
dispoziţia C.J.S.U. şi C.L.S.U. (la cererea 
acestora) mijloace pentru alimentarea 
populaţiei şi animalelor în cazul secării surselor 
de apă existente. 

I.S.U.J. 
Brăila Permanent 

 

2
2 

Adaptarea programului de desfăşurare a unor 
manifestări cultural sportive, funcţie de 
temperaturile ridicate şi interzicerea 
desfăşurării acestora la orele când acestea 
sunt foarte ridicate. 

C.L.S.U. Permanent 

 

2
3 

Intensificarea schimbului de informaţii şi date 
şi menţinerea cooperării între instituţiile cu 
atribuţii în diminuarea efectelor caniculei şi 
structurile locale ale M.A.I. 

Toate instituţiile 
cu atribuţii în 
diminuarea 
efectelor 
caniculei 

Permanent 

 

2
4 

Intensificarea acţiunilor de verificare şi control 
în scopul prevenirii apariţiei bolilor la animale 
transmisibile la om, precum şi a celor vizând 
condiţiile de păstrare a produselor alimentare. 
 

D.S.V.S.A 
Brăila, 

C.J.P.C. 
Brăila 

Permanent 

 

2
5 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor specifice de 
bunăstare a animalelor. 

D.S.V.S.A 
Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 

de secetă 

 

2
6 

Interzicerea blocării albiilor de râu în vederea 
asigurării debitelor salubre în aval. 

C.L.S.U., 
S.G.A. Brăila 

Permanent 
 

2
7 

Sprijinirea compartimentelor de prevenire din 
cadrul S.V.S.U. al localităţilor pentru 
desfăşurarea activităţilor de prevenire a 
incendiilor. 

I.S.U.J. 
Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 

de secetă 

 

2
8 

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate 
reprezentanţilor administraţiei publice locale şi 
operatorilor economici pentru asigurarea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
specifice perioadelor secetoase. 

I.S.U.J. 
Brăila 

 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 

de secetă 

 

2
9 

Asigurarea cantităţii minime de apă necesară 
pe zi pentru un locuitor, de 50 l, pentru 

Compania de 
Utilităţi Permanent  
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Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

acoperirea necesarului fiziologic, igienei 
individuale şi preparării hranei. 

Publice 
„Dunărea”  

Brăila 
LA COD – VERDE (< 35ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) 

1 
Identificarea grupurilor de populaţie care 
prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a 
stării de sănătate în condiţii de caniculă. 

D.S.P. Brăila, 
C.L.S.U. Permanent 

 

2 

Sprijinirea C.L.S.U. în vederea verificării 
calităţii apei distribuită populaţiei şi aplicarea 
unor măsuri concrete pentru curăţirea, 
decolmatarea şi dezinfectarea acestor surse. 

D.S.P. Brăila Permanent 

 

3 
Identificarea unor surse de apă potabilă în 
vederea suplimentării necesarului de apă 
potabilă pentru populaţie şi animale. 

C.L.S.U., 
S.G.A. Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 
de caniculă / 

secetă 

 

4 
Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate în 
vederea acordării de ajutor pe perioada de 
caniculă. 

D.S.P. Brăila, 
Societatea 
de Cruce 
Roşie – 

Filiala Brăila, 
C.L.S.U. 

Permanent 

 

5 
Identificarea unor locuri (încăperi cu mobilier 
şi ventilate) în vederea amenajării punctelor 
de prim ajutor. 

C.L.S.U. 

La 
declanşarea 
fenomenului 
de caniculă 

 

6 

Constituirea de echipe mixte de control 
(Garda de Mediu, Poliţie, I.S.U., Direcţia 
pentru Agricultură, Direcţia Silvică) în vederea 
executării unor controale la principalii 
operatori economici şi proprietari de terenuri 
aflaţi pe căile de circulaţie rutieră cu un risc 
crescut pentru incendii de vegetaţie uscată şi 
mirişti. 

I.S.U.J. 
Brăila 

Permanent 
de la 

declanşarea 
fenomenului 

de secetă 

 

7 
Suplimentarea numărului de ambulanţe şi a 
personalului medical, creşterea nivelului de 
operativitate al acestora. 

Serviciul 
Judeţean de 
Ambulanţă 

Permanent 
 

8 

Asigurarea unor cantităţi suficiente de 
medicamente şi materiale sanitare, creşterea 
numărului de controale de specialitate privind 
verificarea dispoziţiilor legale referitoare la 
organizarea şi funcţionarea sistemului local de 
asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor 
calificat. 

D.S.P. Brăila Permanent 

 

9 
Dotarea punctelor de prim ajutor medical cu 
personal suficient, echipamente şi materiale 
sanitare corespunzătoare. 

D.S.P. Brăila 
La 

declanşarea 
fenomenului 

 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

67 

Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

de caniculă 

1
0 

Supravegherea calităţii produselor perisabile 
prin controlul lanţurilor frigorifice destinate 
alimentelor, precum şi prin controlul lanţurilor 
de frig pentru medicamente şi vaccinuri. 

D.S.P. Brăila Permanent 

 

1
1 

Instruirea personalului medical şi din unităţile 
medico-sociale, inclusiv a voluntarilor pentru 
asigurarea activităţilor de prevenţie, precum şi 
stabilirea necesarului de personal, 
echipamente şi materiale sanitare 
corespunzătoare pentru punctele de prim 
ajutor. 

D.S.P. Brăila Permanent  

 

LA COD - GALBEN (35 - 38ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00)  
ŞI COD – PORTOCALIU (38 - 40ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) 

1 

Mobilizarea asistenţilor comunitari şi a mediatorilor 
sanitari pentru acordarea asistenţei medicale 
persoanelor cu dependenţă socială, la domiciliul 
acestora. 

D.S.P. Brăila 

La instituirea 
codului 

galben sau 
portocaliu  

 

2 

Intensificarea acţiunilor de control în vederea 
respectării normelor igienico-sanitare din 
unităţile de producţie, fabricare, prelucrare, 
transport, distribuţie şi comercializare a 
alimentelor. 

Inspecţia 
Sanitară de 

Stat din 
cadrul D.S.P. 

Brăila, 
D.S.V.S.A. 

La instituirea 
codului 

galben sau 
portocaliu 

 

3 

Controlul respectării prevederilor O.U.G. nr. 
99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 
perioadele cu temperaturi extreme pentru 
protecţia persoanelor încadrate în muncă. 

Inspecţia 
Sanitară de 

Stat din cadrul  
D.S.P. Brăila, 
 Inspectoratul 
Teritorial de 

Muncă 

La instituirea 
codului 
galben  

sau 
portocaliu 

 

4 

Crearea sau suplimentarea spaţiilor 
climatizate din spitale, în special la secţiile 
pentru copii, nou-născuţi, persoane vârstnice, 
chirurgicale, în strânsă corelare cu 
recomandările D.S.P. Brăila. 

Autorităţile 
publice locale 

care au în 
subordine 
unităţile 
sanitare,  

D.S.P. Brăila 

La instituirea 
codului 

galben sau 
portocaliu 

 

5 

Adaptarea programului de lucru de către instituţiile 
care lucrează cu publicul astfel încât să se evite 
deplasarea cetăţenilor la orele când temperaturile 
sunt foarte ridicate. 

Conducerea 
instituţiilor 

Permanent 

 

6 Amenajarea unor puncte de distribuire a apei 
potabile către populaţie. C.L.S.U. Permanent  

7 

Identificarea şi folosirea voluntarilor şi a ONG-
urilor pentru aplicarea măsurilor de diminuare a 
riscurilor pentru sănătatea cetăţenilor prin 
prevenirea fenomenului de deshidratare şi 
hipertensiune. 

D.S.P. Brăila, 
Societatea 
de Cruce 
Roşie – 

Filiala Brăila 

Permanent 
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Nr. 
crt. Măsura Responsabil Termen Obs. 

8 
Aprovizionarea populaţiei şi animalelor cu apă 
potabilă în zonele afectate de secetă. 

I.S.U.J. 
Brăila 

La cererea 
C.L.S.U. 

 

9 

Mobilizarea resurselor umane, materiale şi 
tehnice pentru asigurarea capacităţii optime 
de intervenţie pentru acordarea primului ajutor 
şi a tratamentului patologiei induse sau 
agravate de caniculă. 

Serviciul 
Judeţean de 
Ambulanţă 

La instituirea 
codului 

galben sau 
portocaliu 

 

LA COD - ROŞU (>40ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) 

1 

Adaptarea programului de lucru de către 
angajatori, a instituţiilor care lucrează cu 
publicul şi a furnizorilor de alimente şi servicii, 
astfel încât deplasarea populaţiei către acestea 
să se facă în afara intervalelor orare cu 
temperaturi extrem de ridicate. 

Conducerea 
instituţiilor Permanent 

 

2 
Desfăşurarea de acţiuni de control 
direcţionate spre obiectivele cu cel mai mare 
risc imediat pentru sănătatea publică. 

D.S.P. Brăila Permanent 
 

3 
Instituirea măsurilor de maximă urgenţă prin 
cooperarea cu alte instituţii care au servicii de 
asistenţă medicală prespitaliceşti. 

D.S.P. Brăila Permanent 
 

 
 
 

Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 223 din 14.06.2018 
 
 

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIE REFERITOARE LA PREVENIREA 
INCIDENTELOR  

ÎN TIMPUL PERIOADELOR CU TEMPERATURI RIDICATE 
 

RECOMANDĂRI GENERALE ÎN CAZUL INSTITUIRII CODURILOR  
GALBEN SAU PORTOCALIU 

 
a)  evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 - 18.00; 
b) dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai 

mică decât temperatura ambientală; 
c) ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius; 
d) dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă sau la locul de muncă, petreceţi 2 - 3 ore zilnic 

în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine); 
e) purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise; 
f) pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă; 
g) beţi zilnic între 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În 

perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul 
acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute; 

h) nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea 
şi diminuează  capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; 
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i) evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri 
răcoritoare 
carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; 

j) consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) 
deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă; o doză de iaurt produce aceeaşi 
hidratare ca şi un pahar de apă; 

k) evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, 
etc.); 

l) aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) 
oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;  

m) păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu 
dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate.  

 Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe: 
• închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile; 
• ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este 

superioară celei din locuinţă; 
• deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând 

curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din 
locuinţă; 

• stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale; 
• închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie. 

 
RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECŢIUNI CRONICE 
 

a) crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; 
b) hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice 
corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de 
conservanţi; 
c) alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete; 
d) se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii 
frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor 
perisabile; 
d) este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei; 
e) se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar 
se va folosi îmbrăcăminte uşoară din materiale naturale precum şi pălăriuţă de protecţie pe 
cap; 
f) persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform 
indicaţiilor medicului; 
g) menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 - 4 duşuri pe zi. 

 
RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITĂŢILOR LOR 

DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT 
 
 a) aceştia vor încerca dozarea efortului în funcţie de perioadele zilei încercând să evite 

excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va 
proceda la stoparea activităţii; 

 b) se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu 
proprietăţi 
organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe preparate în 
casă fără adaus de conservanţi; 
c) este total contraindicat consumul de cafea şi alcool în această perioadă; 
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d) utilizarea unui echipament corespunzător, din materiale naturale si echipament pentru 
protejarea capului de efectele căldurii excesive. 

 
RECOMANDĂRI PENTRU ANGAJATORI 

 
Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: 

a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 
b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; 
c) alternarea efortului dinamic cu cel static; 
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de 

aer.  
 
 Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: 

a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb; 
b) asigurarea echipamentului individual de protecţie; 
c) asigurarea de duşuri. 

 
 

RECOMANDĂRI GENERALE ÎN CAZUL INSTITUIRII CODULUI ROŞU 
 

- reduceţi deplasările la cele esenţiale; 
- nu vă deplasaţi între orele 11.00 - 17.00; 
- consumaţi lichide între 2 - 4 litri / zi; 
- nu consumaţi alcool; 
- dacă faceţi tratamente pentru afecţiuni cronice, luaţi-vă medicamentele în mod regulat, cu 

multă apă; 
- nu scoateţi copii sub 3 ani afară decât înainte de ora 9 dimineaţa şi după ora 20.00; 
- evitaţi mâncărurile grele şi mesele copioase; 
- folosiţi serviciile medicale spitaliceşti sau de urgenţă doar în cazuri justificate; pentru 

probleme curente de sănătate anunţaţi telefonic medicul de familie. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN  

Privind: constituirea Comisiilor de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor 
achiziționate de Instituția Prefectului – Județul Brăila 
 

Având în vedere: 
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, 
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precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 47/2018 pentru modificarea şi completarea Regulilor şi politicilor contabile 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor 
interne nr. 126/2016 
Ținând cont de referatul nr. 7139/13.06.2018 întocmit de Compartimentul achiziții 
publice, logistic și administrativ. 
 
În temeiul art. 26, alin. (1)  din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
  Art. 1 (1) Se constituie Comisia de recepție a produselor achiziționate de Instituția 
Prefectului - Județul Brăila în următoarea componență: 
 

Bratu Carmen 
Nicoleta 

Consilier superior – Compartiment financiar-
contabilitate  
 

Președinte 

Dobromir Stelianina 
Consilier principal – Compartiment financiar-
contabilitate 
 

Membru 

Moldoveanu Corina 
Oana 

Consilier juridic asistent – Compartiment 
controlul legalității și a aplicării actelor 
normative  
 

Membru 

Cândea Cătălin 

Consilier superior – Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 
 

Președinte 
supleant 

Hlaghii Dumitru  
Consilier juridic superior – Compartiment 
contencios – administrativ 
 

Membru 
supleant 

Molnar Gabriela  

Consilier superior - Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 
 

Membru 
supleant 

 
(2) Se constituie Comisia de recepție a serviciilor și lucrărilor achiziționate de Instituția 
Prefectului - Județul Brăila în următoarea componență: 
 

Popescu Nicoleta 

Consilier juridic superior - Compartiment 
controlul legalității și aplicării actelor 
normative 
 

Președinte 

Cândea Cătălin 

Consilier superior – Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 
 

Membru 
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Dobromir Stelianina 
Consilier principal – Compartiment financiar-
contabilitate 
 

Membru 

Hlaghii Dumitru  
Consilier juridic superior – Compartiment 
contencios – administrativ 
 

Președinte 
supleant 

Molnar Gabriela  

Consilier superior - Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 
 

Membru 
supleant 

Moldoveanu Corina 
Oana 

Consilier juridic asistent – Compartiment 
controlul legalității și a aplicării actelor 
normative  
 

Membru 
supleant 

 
(3) Se constituie Comisia de recepție a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente 
achiziționate de Instituția Prefectului - Județul Brăila în următoarea componență: 
 

Mocanu Laurențiu 
Valentin 

Consilier juridic superior  - Compartiment 
controlul legalității și aplicării actelor 
normative 
 

Președinte 

Cândea Cătălin 
Consilier superior – Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 

Membru 

Brezuică Marius 

Subcomisar - Serviciul Public Comunitar 
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 
 Simple 
 

Membru 

Frumuz Constantin 

Agent șef principal - Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Brăila 
 

Membru 

Nicolae Cornelia  
Referent – Compartiment pentru relația cu 
minoritățile naționale 
 

Președinte 
supleant 

Moldoveanu Corina 
Oana 

Consilier juridic asistent – Compartiment 
controlul legalității și a aplicării actelor 
normative  
 

Membru 
supleant 

Molnar Gabriela  

Consilier superior - Compartiment 
monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice și activități pentru situații de urgență 
 

Membru 
supleant 

Reprezentant al 
ordonatorului principal 
de credite 
 

 Invitat 
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Art.2 (1) Comisiile prevăzute la art. 1 își vor desfășura activitatea ori de câte ori este 
necesară recepția produselor, serviciilor, lucrărilor și vor confirma prin semnătură pe Nota de 
recepție și constatare diferențe sau Proces verbal de recepție, după caz, recepția produselor, 
serviciilor și lucrărilor după ce verifică în mod amănunțit dacă sortimentul, cantitatea, calitatea 
și prețul corespund cu datele din documentele justificative. 

(2) În cazul în care la primirea produselor, serviciilor și lucrărilor achiziționate se 
constată deteriorări, lipsuri sau nepotriviri calitative față de datele cuprinse în documentele 
însoțitoare, precum și alte indicii cu privire la integritatea bunurilor publice, comisia 
menționează și înregistrează diferențele existente. 

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul prefectului nr. 
386/13.10.2017 își încetează aplicabilitatea. 

Art.4  Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii 
publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență și ordine 
publică al Instituției Prefectului – Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor 
interesați.  

 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Brăila, 15.06.2018 

Nr. 224 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea componenței  Grupului de Lucru Mixt (GLM) al județului Brăila 
 

În temeiul prevederilor cap. 11, pct. 2, lit. b din H.G. nr. 18/14.01.2015 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 
rome, pentru perioada 2015-2020,  cu modificările și completările ulterioare,  

În baza referatului nr. 7241/15.06.2018,  
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 actualizează componenţa Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului 

Brăila, după cum urmează : 
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume Instituția Funcția 

1.  PALADI GEORGE ADRIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Președinte 

2.  STEREA RADA 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Vicepreședinte 

3.  CLOȘCĂ MARIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Secretar 

4.  GROSU SĂNDEL 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Membru 

5.   PARNICA ANIȘOARA 
 

Agenția Națională pentru Romi Membru  

6.  CIOCHINĂ FILIȚA 
 

Consiliul Județean Brăila Membru 

7.  LASCU TENA 
 

Direcția de Asistență Socială Brăila Membru 

8.  BANUȚĂ ANIȘOARA Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Brăila 

 

Membru 

9.  STAN CEZARIA GABRIELA 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Brăila 

 

Membru 

10.  PÎRJOLEANU IOAN-
LUCIAN 

 
 

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila Membru 

11.  RĂȘCANU ELENA Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a 

Cimitirelor Brăila 
 

Membru 

12.  BĂLAN MARIANA 
 

Direcția de Sănătate Publică Brăila Membru 

13.  MOCANU SIMONA 
 

Direcția Județeană pentru Cultură 
Brăila 

Membru 

14.  CHIVU MIRELA Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

 

Membru 

15.  PARASCHIV NICOLAE 
GABRIEL 

Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Brăila 

 

Membru 

16.  ANTON GINA 
 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila Membru 

17.  CIMPOAE SIMONA Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Brăila 

 

Membru 

18.  CUZA CARMEN ELENA 
 

Primăria Municipiului Brăila-Direcția 
Cultură, Învățământ, Sport și Turism 

 

Membru 

19.  IANCU ANA MARIA 
 

Primăria orașului Făurei Membru 

20.           PAVEL ROMICA   Primăria orașului Ianca Membru 
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21.  GANEA IONUȚ COSTEL 

 
Primăria orașului Însurăței Membru 

22.  MARDALE DANIELA 
 

Primăria comunei Bărăganul Membru 

23.  MOISOIU SĂNDIȚA 
 

Primăria comunei Berteștii de Jos Membru 

24.  PĂDURARU NICOLETA 
 

Primăria comunei Chiscani Membru 

25.  TOADER MARIUS 
 

Primăria comunei Galbenu Membru 

26.  MARIN FLORICA 
 

Primăria comunei Gradiștea Membru 

27.  FLUTURAȘ RĂDIȚA 
 

Primăria comunei Gropeni Membru 

28.  BADEA GABRIEL 
 

Primăria comunei Jirlău Membru 

29.  SĂNDULESCU MIHAELA 
 

Primăria comunei Măxineni Membru 

30.  OLARU VIOLETA 
 

Primăria comunei Movila Miresii Membru 

31.  BACIU CĂTĂLINA 
 

Primăria comunei Rîmnicelu Membru 

32.  CEAMĂ CONSTANTIN 
 

Primăria comunei Șuțești Membru 

33.  VASILE MIOARA 
 

Primăria comunei Traian Membru 

34.  OANCEA IOANA DANIELA 
 

Primăria comunei Unirea Membru 

35.  PUNGĂ FĂNICA 
 

Primăria comunei Victoria Membru 

36.  IVAN NICOLETA 
 

Primăria comunei Vișani Membru 

37.  ION FLORIN 
 

Primăria comunei Viziru Membru 

38.  ION MARCELA 
 

Asociația Romilor Km.10 Brăila Membru 

39.  DAVID MANINA 
 

Partida Romilor Pro-Europa Membru 

40.  CARAIVAN DANIEL 
 

Asociația „Danrom” Brăila Membru 

41.  CALCAN ȘTEFĂNUȚ Asociația Amfitrionii Inimilor Deschise 
Brăila 

 

Membru 

42.  ANTON NICU Centrul Cultural Comunitar « Anton 
Pann » Brăila 

 

Membru 

43.  CLOȘCĂ GICU 
 

Alianța pentru Unitatea Romilor Brăila Membru 
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  Art. 2. Grupul de Lucru Mixtva colabora la întocmirea și punerea în aplicare a Planului 
General de Măsuri la nivel județean, în scopul implementării Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Ordinul Prefectului nr. 124/20.03.2018 privind reorganizarea componenţei 
Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila își încetează aplicabilitatea, începând 
cu data emiterii prezentului ordin. 

Art. 4.Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilități publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor 
interesați și îl va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, 
www.prefecturabraila.ro. 

 
Prefect, 

George-Adrian PALADI 
 
 Avizat pentru legalitate: Șef serviciu, Dana Florentina GALAN 
 
Brăila,18.06.2018 
Nr. 225  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.45 
din 31 mai 2018 

 
pentru: aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții 
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
mai 2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.73/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană la 
nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document util și necesar în promovarea proiectelor de dezvoltare 
locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora; 
- oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul 
Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, 
Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon; 
- dispoziţiile art.6 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 compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 
13, art.45 alin.(2) lit.e) 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 Studiul de oportunitate pentru realizarea obiectivului de investiții 
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul oraşului, prin serviciile publice din subordine. 

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.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                  
             SECRETARUL ORAŞULUI 
       LIVIU DRAGOMIR                                                            ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.46 
din 31 mai 2018 

 

pentru: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul 
Brăila›› 
 

      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
mai 2018; 
      Având în vedere: 
        - oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul 
Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, 
Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
      - dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) 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 compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și 
13 , art.45 alin.(2) lit.a) și e) 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 Studiul de fezabilitate, cu indicatorii tehnico-economici-devizul 
general, pentru obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul 
Brăila››, cu o valoare estimată de 20.792.518,55 lei, inclusiv T.V.A., din care  8.597.253,36 
lei, inclusiv T.V.A., reprezintă C+M, potrivit Anexei nr.1  
 (2) Descrierea sumară a investiţiei, propusă a fi realizată prin proiect, este prevăzută în Anexa nr.2. 

Art.2 Bugetul final al proiectului și contribuția proprie pentru vor fi aprobate în faza de 
precontractare a finanțării. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul oraşului, care se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte 
necesare implementării proiectului. 

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. 

Art.5 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                               SECRETARUL ORAŞULUI 
       LIVIU DRAGOMIR                                                                   ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.48 
din 31 mai 2018 

 
pentru: aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și exploatarea 
locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 
mai 2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.46/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico economici pentru implementarea proiectului ‹‹Transport public modern în 
orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - 
Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon; 
- faptul că în pachetul de acte administrative pentru implementarea proiectului „‹‹Transport 
public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, intră și Regulamentul pentru amenajarea, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și c), alin.(4) lit.f) și alin.(6) lit.a) pct.11, art.45 
alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza orașului Ianca, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul prin serviciile publice din subordine. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați şi publicată pe pagina 

proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului rețelei electronice a comunității locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                  
                  SECRETARUL ORAŞULUI 
       LIVIU DRAGOMIR                                                      ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.49 
din 31 mai 2018 

 
privind: aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale 
pentru realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 31 
mai 2018; 

Având în vedere: 
- adresa nr.420544/18.05.2018 a Serviciului de Telecomunicații Speciale-U.M. 0651 Brăila, 
prin care se propune încheierea unui protocol de colaborare care să conducă la asigurarea 
de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru autoritățile și instituțiile 
publice de pe raza orașului Ianca; 
- dispozițiile art.1, art.4 alin.(1) și art.11 lit.a) și k) din Legea nr.92/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul administratorului rețelei electronice a comunității 
locale, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) şi alin.7 lit.a), 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.1Se aprobă Protocolul de colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru 
realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2(1) Se aprobă finanțarea din bugetul local, în limita sumei de 40 mii lei, a lucrărilor de  
realizare a unei rețele metropolitane de fibră optică pe traseul prevăzut în Planul de 
situație, parte integrantă din Protocolul de colaborare. 
 (2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură autorităților și instituțiilor publice, în  
limita resurselor proprii deţinute, serviciile prevăzute la pct.2.2.2. din Protocolul de 
colaborare, fără costuri suplimentare pentru beneficiari.  
Art.3Se împuterniceşte domnul Fănel George CHIRIȚĂ-primarul oraşului Ianca, să 
semneze Protocolul de colaborare în forma aprobată potrivit art.1. 
Art.4Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică şi celor interesați prin grija 
secretarului şi a administratorului rețelei electronice a comunității locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

LIVIU DRAGOMIR                                                          ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA-GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.32 

din 31 mai 2018 
 
privind: înfiinţarea ASOCIAȚIEI ”FOTBAL CLUB VOINTA SURDILA-GĂISEANCA” la 
nivelul comunei SURDILA-GĂISEANCA cu participarea Consiliului Local al Comunei 
SURDILA-GĂISEANCA și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
acesteia     
 

Consiliul local Surdila Găiseanca întrunit în ședinta ordinară din data 31.05.2018         
 Având în vedere  

Referatul de aprobare nr.1783 din 24 mai 2018 a primarului comunei  prin care 
propune înființarea a unui club sportiv care să coordoneze activitatea sportivă la nivelul 
unității administrativ teritoriale al comunei Surdila Găiseanca, raportul de avizare al comisiei 
de specialitate nr.2 şi raportul nr.1784 din 24 mai 2018 al compartimentului de resort; 
 Văzând Dovada Disponibilității Denumirii nr.168058 din 3 mai 2018 emisă de Serviciul 
Comunicare și Relații Publice din cadrul Ministerului Justiției;  
 Ținând cont de prevederile art.VII din OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri 
financiare și pentru modificarea unor acte normative , prin care se modifică si completează 
art.18 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; 
 In baza prevederilor art.45, alin.5 din Constitutia Romaniei, coroborata cu prevederile 
art.26, alin.1 si alin.2, lit.(b), art.29,alin.1 si art.30 din Legea nr.69/2000 Legea educatiei fizice 
si sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile O.G. nr.26/2000 
cu privire la asociatii si fundatii; 
  În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit. “ h “, alin.( 3 ) lit. “ c “  şi art.45 alin.(1) 
şi art. 115 alin. (1) lit. “ b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  Se aprobă înfiinţarea și autorizarea ASOCIAȚIEI ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA”, club sportiv de drept public, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului 
Local al comunei SURDILA GĂISEANCA judetul Braila. 
Art.2 Obiectivul principal al asociației este reprezentat de  performanta, selectia si pregatirea 
pentru participarea la competitii interne  si internationale, a tineretului din comuna Surdila 
Găiseanca și are ca ca scop promovarea sportului pe plan local si national. 
Art.3 ASOCIAȚIA ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” va fi înscrisă ca 
structură sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Tineretului și Sportului; 
Art.4  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a ASOCIAȚIEI ”FOTBAL 
CLUB VOINTA SURDILA-GAISEANCA”, aflat în subordinea Consiliului Local SURDILA 
GĂISEANCA conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare. 
Art.5  Se aprobă Consiliul de Administrație al Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA- 
GĂISEANCA”, în următoarea componență: 
 - Barbu V. Ionel  
 - Bratosin St. Ionel 
 - Barbu T. Costel  
 - Bardaș N. Dică  
 - Carapcea S. Aurel 
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Art.6 Clubul  va avea denumirea ”ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA” - și va avea sediul la adresa : Comuna Surdila Găiseanca, strada Brăilei nr.14, 
jud Braila, pe baza contractului de comodat intre club si primarie . 
Art.7 Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea clubului 
se suportă din bugetul local. 
Art.8 Se imputerniceste domnul BARBU V. IONEL – CNP 1681016092243 sa efectueze 
toate operatiunile pentru avizarea constituirii si inscrierea in Registrul Sportiv a Asociatiei 
”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA – GĂISEANCA”. 
Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Surdila Găiseanca, judetul Brăila. 
Art.10 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 31.05.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 
„împotrivă” şi 0 „abţineri”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI 
    VASILE GROSU                                                                 VIOREL BARBU 
 

 
 

A N E X A 
La Hotărârea Consiliului Local nr.32 din 31 mai 2018 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI 

”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 Denumirea este Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” iar 
durata de funcționare a clubului sportiv este nelimitata. 
Art.2 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este persoană juridică 
română de drept public, înfiinţată ca instituţie de drept public şi se află în subordinea 
Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca. 
Art.3 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” îşi desfăşoară activitatea 
în conformitate cu Constituţia României, legile statului aflate în vigoare, Regulamentului de 
organizare si functionare propriu, actul constitutiv precum şi cu prevederile specifice din 
normele şi reglementările federaţiilor sportive naţionale de specialitate. 
Art.4 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este club sportiv de drept public. 
Art.5 Prezentul Regulament de organizare si functionare reglementează modul de organizare 
si functionare, competenţele şi responsabilităţile organelor de conducere şi control şi a 
principalelor structuri funcţionale  – persoane cu funcţii de conducere şi respectiv cu 
responsabilităţi speciale în cadrul Clubului. 
Art.6 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se organizează şi 
funcţionează după prezentul regulament, aprobat de Consiliul Local al comunei Surdila 
Găiseanca şi se bucură de drepturile conferite de lege. 
Art.7Sediul Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este în România, 
,județul Braila , comuna Surdila Găiseanca, strada Brăilei nr.14.  
Art.8Culorileclubului sunt alb – albastru si sigla este compusă din inscrisul cu numele 
clubului și o minge de fotbal(anexa 1 la regulament). 
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Art.9 Schimbarea denumirii Asociației ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA -GĂISEANCA” 
poate fi făcută numai de Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca, cu avizul Ministerul 
Tineretului si Sportului. 
Art.10 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este finanţat din alocaţii 
de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare , în condiţiile legii. 
Art.11(1) Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” deţine exclusivitate asupra: 
dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a  sportivilor lui, în 
echipamentul de concurs sau de reprezentare, când participă la competiţii în numele 
acestuia; 
dreptului de reclamă, publicitate şi de televiziune, la acţiunile, manifestările  şi  competiţiile la 
care participă. 
(2)Drepturile menţionate la alin.1 pot fi cesionate de club, în condiţiile legii. 
Art.12(1) Organele de coordonare şi control ale Asociației ”FOTBAL CLUB VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA” sunt Consiliul Local al comunei  Surdila Găiseanca şi Primarul 
comunei Surdila Găiseanca. 
 (2) Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca are următoarele competenţe: 
aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului precum şi  modificările şi 
completările ulterioare ale acestuia la propunerea Primarului; 
aprobă structura organizatorică a Clubului , numărul de posturi şi normativul de constituire a 
compartimentelor funcţionale la propunerea Primarului; 
numeşte şi eliberează din funcţie membrii Comitetului Director şi Directorul  
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, contul de execuţie bugetară şi programul de activitate 
pentru exerciţiul financiar următor; 
asigură condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a clubului. 
aplică sancţiuni persoanelor pe care le-a numit; 
aprobă darea de seamă contabilă şi raportul de gestiune al directorului instituţiei; 
 (3)Primarul comunei Surdila Găiseanca are următoarele competenţe: 
          Propune Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca : 
 a) numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorului Clubului portiv ; 
  b) aprobarea organigramei , statului de funcţii, numărului de personal şi Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv; 
 
CAPITOLUL  II – SCOPUL  ŞI  OBIECTIVELE  CLUBULUI 
 
Art.13 (1) Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”  se înfiinţează în 
scopul organizării şi administrării activităţii sportive în vederea realizării activităţii de 
performanţă, selecţie, pregătire şi participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi 
internaţionale, la ramurile de sport ce aparţin clubului. 
(2) Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” va sprijini totodată şi 
sportul pentru toţi, în vederea menţinerii sănătăţii,  recreerii şi socializării cetăţenilor. Sportul 
pentru toţi va fi realizat printr-un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a 
exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent. 
Art.14 Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, clubul se afiliază la federaţiile sportive 
naţionale de specialitate, recunoscând autoritatea acestora şi obligându-se să respecte 
statutul, normele, reglementările şi deciziile acestora, care sunt în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. De asemenea, sunt recunoscute reglementările organismelor internaţionale în 
domeniu, aflate în vigoare. 
Art.15 Scopul clubului se realizează prin următoarele obiective: 
organizarea de acţiuni de selecţie, instruire şi perfecţionare a sportivilor; 
organizarea de competitii sportive, de masă și de performanță, în baza regulamentelor și 
statutelor  federațiilor sportive naționale ; 
promovarea disciplinelor sportive proprii; 
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administrarea bazei sportive proprii; 
pregătirea sportivilor  într-un cadru organizat; 
promovarea sportivilor la echipe din România sau din străinătate; 
atragerea copiilor şi tinerilor în practicarea sportului şi popularizarea disciplinelor sportive în 
instituţiile de învăţământ; 
organizează activităţi sportive de masa la nivelul comunei; 
realizarea unui cadru corespunzător pentru ridicarea măiestriei sportivilor prin organizarea 
eficientă, prin asigurarea unor antrenori specializaţi şi prin crearea unor condiţii materiale 
adecvate sportului de înaltă performanţă; 
asigurarea participării sportivilor şi tehnicienilor clubului la stagii de pregătire tehnică, colocvii, 
cursuri de instructori şi antrenori; 
organizarea de cursuri de iniţiere pentru începători precum şi cursuri de perfecţionare a 
sportivilor de către persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în 
condiţiile legii; 
organizarea de tabere şi cantonamente de pregătire; 
contactarea şi stabilirea de relaţii cu alte cluburi sportive de profil din ţară şi străinătate; 
colaborarea cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat pentru sponsorizări, 
donaţii, publicitate, prestări de servicii, închirierea de săli, terenuri, clădiri şi stadioane; 
acordarea de ajutoare sportivilor şi personalului propriu în caz de necesitate; 
atragerea de fonduri publice de la organele administraţiei publice centrale sau  locale, 
conform legii; 
promovarea şi susţinerea măsurilor de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi 
alte metode neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea sportivilor 
sau să modifice rezultatele competiţiilor sportive la care participă; 
întreprinderea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru 
promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în sport. 
 
CAPITOLUL III – STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  ŞI  FUNCŢIONAREA 
ASOCIAȚIEI”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”  
 
Art.16 Structura organizatorică a Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA” este prevăzută în Organigrama şi Statul de funcţii care sunt aprobate prin 
Hotărârea  Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca. 
 
CAPITOLUL IV – CONDUCEREA  ASOCIATIEI ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA - 
GĂISEANCA”” 
 
Art.17 Organele de conducere administrare şi control ale clubului sunt : 
Consiliul Local Surdila-Găiseanca 
Consiliul de administraţie 
Art.18Consiliul Local Surdila Găiseanca este organul suprem de conducere al clubului, 
fiind format din totalitatea  consilierilor şi a organelor executive –respectiv primar , viceprimar, 
contabil . 
Consiliul Local Surdila Găiseanca va analiza trimestrial activitatea sportivă şi ori de câte ori 
este necesar. 
Convocarea Consiliului Local Surdila Găiseanca se face de către primar sau 1/3 din numărul  
total de consilieri cu cel puţin 5 zile înainte , specificând locul , data , ora şi ordinea de zi. 
Competenţa Consiliului local cuprinde : 
stabileşte şi aprobă organigrama clubului sportiv pe ramuri sportive 
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale clubului. 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil 
alegerea şi revocarea conducerii şi membrilor consiliului de administraţie  
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aprobarea schimbării sediului clubului. 
înfiinţarea de filiale 
înfiinţarea secţiilor sportive în cadrul clubului 
persoanele renumerate pentru activitatea depusă în cadrul clubului precum şi cuantumul 
acestei renumeraţii 
fuziunea sau afilierea la organizaţii naţionale sau internaţionale  
Art.19 Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca  este valabilă când exprimă votul a cel 
puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului. 
Art.20 Şedinţele Consiliului Local Surdila Găiseanca sunt legal constituite  cu prezenţa a ½ 
plus unu din numărul total al membrilor Consiliului. 
Art.21 Consiliul de administraţie reprezintă clubul, conformându-se regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi hotărârilor Consiliului Local Surdila Găiseanca.  De asemenea 
asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului Local Surdila Găiseanca. 
Art.22   Consiliul de administraţie este format din 5 membrii aleşi şi se întruneşte în fiecare 
lună. Nici unul din membrii aleşi  nu sunt retribuiţi din fondurile clubului. 
Art.23 La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal ce va reflecta probleme  puse în 
discuţie, propunerile făcute şi modul de rezolvare. O copie a acestuia se prezintă a doua zi 
organului executiv, respectiv primarului. 
Art.24 Pentru valabilitatea deciziilor este necesar votul a jumătate plus unu din numărul 
membrilor consiliului de administraţie. 
Art.25 În executarea competenţei sale , consiliul de administraţie conduce întreaga activitate 
a clubului : 
prezintă Consiliului Local Surdila Găiseanca raportul  de activitate periodic şi de câte ori este 
necesar la cererea acestuia. 
prezintă Consiliului Local un raport asupra bilanţului anual şi rapoarte periodice privind 
respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului. 
prezintă în Consiliul Local Surdila Găiseanca un bilant asupra controlului efectuat la  nivelul 
clubului şi secţiilor sportive constituite. 
conduce şi analizează activitatea birourilor de conducere ale secţiilor sportive organizate în 
cadrul clubului. 
propune Consiliului Local schimbarea birourilor de conducere a secţiilor sportive 
întocmeşte inventarul şi ţine registrul jurnal al clubului. 
întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local regulamentul de ordine interioară a 
clubului. 
Achiziţionarea de materiale necesare clubului. 
Art.26 La şedinţele consiliului de administraţie participă cenzorul , sportivi ai clubului , 
sponsori şi persoane interesate de activitatea sportivă a clubului. 
Art.27 Consiliul de administraţie va avea următoarea componenţă : 
-Președinte 
  - Vicepreședinte 
  -Secretar 
  -membru 
  - membru 
 
CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONTROL ALE ASOCIATIEI ”FOTBAL CLUB VOINȚA 
SURDILA GĂISEANCA” 
 
Art.28 Controlul ierarhic şi de specialitate va fi exercitat de personalul de specialitate al 
Primarului comunei Surdila Găiseanca, conform competentei. Controlul financiar se poate 
realiza de catre un CENZOR. 
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Art.29  Auditul public intern la Clubul  Sportiv se realizează prin grija primarului comunei  
Surdila Găiseanca, iar raportul de audit este aprobat de ordonatorul principal de credite în 
condiţiile legii.  
 
CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 
 
 Art. 30 Patrimoniul Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este 
format din bunurile mobile şi imobile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii. 
Art. 31  Patrimoniul Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
 se stabileşte anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie. 
Art.32 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”administrează, cu 
diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii. 
Art.33 Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA” 
Art.34 În exercitarea dreptului său, Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA”administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea scopului şi obiectivelor 
stabilite. 
Art.35 Pentru atingerea scopului şi obiectivelor stabilite, Asociația ”FOTBAL CLUB VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA”poate deţine în proprietate, închiriate sau în administrare baze 
sportive, terenuri, clădiri, instalaţii sportive, cantine, spaţii de cazare, autovehicule pentru 
transport materiale şi persoane, materiale şi echipamente de birotică precum şi alte dotări 
necesare pentru desfăşurarea activităţii. 
Art.36 Asociația ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” administrează baza 
materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul comunei Surdila Găiseanca dată în 
administrare de către Consiliul Local al  comunei Surdila Găiseanca. 
Art.37 Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportivă care aparţine Asociației 
”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se va face în conformitate cu Legea 
Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.38 Patrimoniul Asociației ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” poate fi 
modificat conform prevederilor legale. 
 
CAPITOLUL VII – FINANŢELE CLUBULUI SPORTIV 
 
Art.39 Veniturile, indiferent de sumă şi cheltuielile de orice natură ale clubului sunt cuprinse 
în bugetul anual propriu, pe structura clasificaţiei bugetare, aprobat de Consiliul Local al 
comunei Surdila Găiseanca. 
Art.40(1) Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului se face în condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind resursele financiare bugetare. 
 (2) Bugetul anual al Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
cuprinde la partea de venituri: 
venituri proprii, pe structura clasificaţiei bugetare; 
subvenţii de la bugetul local; 
alte surse, în condiţiile legii. 
(3) Bugetul anual al Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se 
aprobă de către Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca. 
Art.41 Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul Asociatiei 
”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”, pentru realizarea scopului şi 
obiectivelor, în condiţiile legii . 
Art.42 Sursele de finanţare ale Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA”provin din: 
subvenţii de la bugetul local; 
venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectivele stabilite; 
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sume obţinute din transferul sportivilor; 
cotizaţii, taxe, vize şi penalităţi sportive şi contribuţii băneşti sau în natură  ale simpatizanţilor; 
venituri din sponsorizări şi donaţii; 
venituri obţinute din reclamă şi publicitate; 
dobânzile şi dividentele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din  asemenea 
venituri; 
venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole; 
venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului; 
indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile  sportive; 
sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
alte venituri obţinute în condiţiile legii. 
Art.43 Gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti se face de către presedintele clubului, cu 
respectarea prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare. 
Art.44 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” poate dispune de 
bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi poate elibera titluri 
de credit,cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectivelor 
stabilite. 
Art.45 Remunerarea sportivilor se va efectua pe baza contractelor de prestări servicii 
încheiate prin negociere directă cu sportivii şi antrenorii, pe baza autorizaţiei de liber 
profesionist obţinută în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de către fiecare sportiv şi 
antrenor. 
Art.46 Negocierea contractelor de prestări servicii prevăzute la art. 45 se va efectua de către 
Comitetul Director. 
Art. 47 Controlul financiar preventiv se organizează în condiţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 
Art.48 Auditul public intern al clubului se realizează prin grija Primăriei comunei Surdila 
Găiseanca, raportul de audit fiind aprobat de Ordonatorul Principal de Credite în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
CAPITOLUL VIII – REGIMUL DE DISCIPLINĂ RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI – CONDIŢII 
DE ACORDARE 
 
Art.49(1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea 
sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii şi pe ceilalţi 
membri ai clubului, acordând distincţii, trofee, diplome, cupe sau plachete. 
 (2) Comitetul Director hotărăşte, în funcţie de rezultate şi de aportul personal, în limita 
bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense în bani sau obiecte, 
conform prevederilor legale in vigoare. 
          (3) Comitetul Director hotărăşte radierea unei sancţiuni date anterior. 
Art.50 Abaterile de la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, de la Regulamentul de 
Ordine Interioară sau de la alte reglementări stabilite prin decizii de către conducerea 
clubului, vor fi analizate de către Comitetul Director care, în funcţie de gravitatea faptelor, 
poate aplica următoarele sancţiuni: avertisment, amendă, suspendarea temporară din 
activitatea clubului ori excluderea din activitatea clubului. Cuantumul amenzilor va fi aprobat 
de Comitetul Director pentru fiecare sancţiune în parte. 
Art.51 La pronunţarea hotărârii se va ţine seama de circumstanţele atenuante sau agravante. 
Circumstanţele atenuante sunt antecedentele merituoase şi mărturisirea faptei. Acestea pot 
duce la diminuarea sancţiunii până la jumătate. Circumstanţele agravante sunt: calitatea 
oficială a persoanei în cauză, premeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la 
majorarea cu maximum jumătate a sancţiunii. Se consideră recidivist cel/cea care a mai fost 
sancţionat în ultimii doi ani pentru abateri de acelaşi fel. 
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Art.52Avertismentul se aplică numai în cazul primei abateri şi este atenţionarea în scris 
asupra sancţiunilor ce vor urma în cazul săvârşirii de noi abateri. 
Art.53Suspendarea temporară poate fi: 
pe o perioadă de 3 – 6 luni şi amendă pentru gesturi şi expresii insultătoare la adresa 
adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentanţilor organizaţiilor sportive, precum 
şi pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente şi competiţii fără 
a-şi anunţa şi justifica absenţa, purtare scandaloasă, atitudine necuviincioasă faţă de 
reprezentanţii clubului, a federaţiilor sportive naţionale de specialitate sau organelor lor de 
conducere, prejudicierea imaginii clubului; 
pe o perioadă de 6 luni – 1 an şi amendă pentru lovirea adversarului sau a unui  partener de 
competiţie, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau în afara lui, refuzul de a face parte 
din reprezentativa clubului fără a avea motive temeinice; 
pe o perioadă de 2 ani pentru lovirea reprezentanţilor clubului, a reprezentanţilor federaţiilor 
sportive naţionale de specialitate sau a unui arbitru în funcţie. 
Art. 54Suspendarea definitivă (excluderea) din activitatea sportivă din cadrul clubului se ia 
de către Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave – dopaj, vicierea rezultatelor, 
neapărarea corectă a şanselor etc. 
Art. 55 Pentru personalul angajat cu contract de munca, sancţiunile disciplinare sunt cele 
prevăzute de Codul Muncii. 
 
CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.56 Dreptul de supraveghere şi control asupra activităţii Asociatiei ”FOTBAL CLUB 
VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”se exercită de către Ministerul Tineretului si Sportului în 
colaborare cu Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca şi Primarul comunei Surdila 
Găiseanca, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art.57(1) Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este supus 
înregistrării în Registrul Sportiv. 
              (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, clubul primeşte număr de 
identificare şi Certificat de Identitate Sportivă. 
Art.58  Competenţele fiecărui post şi atribuţiile personalului Asociatiei ”FOTBAL CLUB 
VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”vor fi individualizate pentru fiecare caz în parte prin ”Fişa 
postului” aprobată de Directorul clubului. 
Art.59 Salarizarea personalului încadrat prin contract de munca în cadrul instituţiei se 
stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. 
Art.60 Personalul Asociatiei ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” răspunde, 
după caz, material, civil, administrativ, penal, pentru faptele săvârşite în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin. 
Art.61 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”dispune de ştampila 
proprie. 
Art.62 Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA GĂISEANCA”are arhiva proprie, în 
care se păstrează în conformitate cu prevederile legale, documente de personal, financiar-
contabile şi din activitatea curenta. 
Art.63 Litigiile de orice fel, în care este implicat Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA”sunt de competenta instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. 
Art.64 Presedintele Clubului va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile 
prezentului regulament. 
Art.65 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi conform legii. 
Art.66 Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 
Art.67 După aprobarea de către Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca, prezentul 
Regulament are caracter de normă obligatorie pentru întreg personalul Asociatiei ”FOTBAL 
CLUB VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”. 
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Art.68 Completarea sau modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se 
face cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru adoptarea acestuia. 
 
CAPITOLUL IX – DIZOLVAREA 
 
Art.69 Dizolvarea si lichidarea Clubului Sportiv se va face in conditiile legii. 
Art.70  Litigiile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila si, in caz 
contrar , vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente. 
Art.71 Orice situatie aparuta pe parcursul functionarii Clubului Sportiv , necuprinsa in 
prezentul Regulament sau in normele legale in vigoare va fi rezolvata prin hotarare a 
Consiliului Local Surdila Găiseanca. 
Art.72 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va putea fi modificat sau 
completat prin Hotarare a Consiliului Local Surdila Găiseanca. 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

VASILE GROSU 
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Anexa 1  la Regulamentul de functionare si organizare 
 
 

Sigla Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINTA SURDILA GAISEANCA” 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.33 

din 31 mai 2018 
 
privind: rectificarea  bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018 

 
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

31.05.2018;   
 
Având în vedere:  
 
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr.1793 din 24.05.2018 din care rezultă 
necesitatea corelării unor sume necesare acordării tichetelor de grădiniță;   
- Raportul de specialitate nr.1794 din 24.05.2018 al compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  şi Raportul de avizare al comisiei 
pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi 
control din cadrul consiliului local; 
- Prevederile art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

Pe baza prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În temeiulart.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Drăguț Gabriel - 
primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite şi d-na Stroe Geta contabila Consiliului 
Local. 

Art.3Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 
publică prin afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor 
interesați. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 31.05.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 
„împotrivă” şi 0 „abţineri”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI 
     VASILE GROSU                                                                             VIOREL BARBU 
 

 
 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

92 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

din 31 mai 2018 
 

privind: constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a 
terenului situat în intravilanul satului Surdila Găiseanca, înscris în cartea funciară sub 
nr. 73871  
 
 Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.05.2018;  
 Având în vedere:  
- Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.22 din 28 martie 2018 privind modificarea 
și completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Surdila 
Găiseanca;   
- Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.54 din 26 octombrie 2017 privind 
aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Surdila Găiseanca;  
- raportul de evaluare întocmit de SC ANDRONIU CONSULTING SRL Brăila privind terenul 
înscris  în cartea funciară sub nr.73871;  
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr.1798 din 25 mai 2018, raportul de 
specialitate nr.1799 din 25 mai 2018 al compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei şi Raportul de avizate al comisiei de 
specialitate nr.1;  
 Ţinând cont de prevederile art.13 alin.1) si ale art.16 alin.4) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 Pe baza art.693 -702 și 1170 – 1179 din Noul Cod Civil;  

În temeiulart.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 aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie publică 
a terenului situat în intravilanul satului Surdila Găiseanca, înscris în Cartea funciară sub nr. 
73061,  identificat potrivit anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
construirii și amenajării unui spațiu cu destinație agrozootehnică.  

Art.2Durata  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros este de 49 ani.  
Art.3 Consiliul Local Surdila Gaiseanca îşi insuseste Raportul de evaluare întocmit de 

catre SC ANDRONIU CONSULTING S.R.L. Brăila prin Expert Evaluator Androniu Iulian 
Cosmin, prevazut in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.4Valoarea minimă a redevenţei anuale se stabileşte la 1702 lei/an,  conform 
tarifului stabilit prin raportul de evaluare .   

Art.5Taxa de înscriere la licitaţie este de 50 RON, iar garanţia de participare 
reprezintă 10% din taxa anuală a obiectivului pentru care s-a depus oferta, respectiv 170 lei.   

Art.6Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în forma prevăzută în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care poate fi achiziţionat 
contra sumei de 50  lei.  
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Art.7Se aprobă modelul de Contract de superficie, conform Anexei nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8Se împuterniceşte primarul comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila,  cu 
desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor, a comisiei de soluționare a contestațiilor 
precum și cu semnarea contractului de superficie în formă autentică.  

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros şi 
îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
beneficiarii dreptului de superficie cu titlu oneros.  

Art.10 Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din 31.05.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 
„abţinere”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  SECRETARUL COMUNEI 
     VASILE GROSU                                                                           VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 23 

Din  07.05.2018 
     

privind:  aprobarea  rectificarii bugetului local  si bugetul activitatilor finantate integral    
din venituri proprii pe anul 2018  

 
     Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta de indata din data de 07.05.2018  
Luând in discutie: 
-    Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ; 
-    Raportul  compartimentului de specialitate   ; 
Având în vedere:  
- Legea bugetului de stat nr.2/2018; 
- prevederile art.19 si art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile    
si completarile ulterioare; 

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

 
HOTARÂRE: 

 
Art. 1  Se aproba rectificarea bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr.1 la 

prezenta si  bugetul  activitatilor finantate integral din venituri proprii , conform Anexei nr.2 la 
prezenta.                 

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului  comunei  Bărăganul. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      Contrasemneaza                                                                                                               

   Cheles Nelu Dumitru                                                                              Secretar comuna, 
                                                                                                                 Luca Viorel 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   BĂRĂGANUL 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.  24 
Din 31.05.2018 

 
privind:  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2018 
 
 Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.05.2018 

- Luând in discutie: Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ; 
- Referatul  compartimentului de specialitate   ;  
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L.Baraganul 
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Având în vedere:  
- prevederile art . 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si comletarile ulterioare;  
In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aproba Conturile de executie intocmite la data de 31 martie 2018; 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 

secretarului comunei Barăganul. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 
CHELES  NELU  DUMITRU                                                   SECRETAR COMUNA 
                                                                                                       LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

  
    HOTĂRÂREA Nr.25 

DIN 31.05.2018 
 

privind:  actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bărăganul, jud.Braila  

 
Consiliul local Baraganul intrunit in sedinta ordinara in data de 31.05.2018, ora 9oo  
Având în vedere : 

 - art.21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia  , actualizată 
           -punctul II alin (1)  şi  alin (2) litera”c”din HG.548 /8.07.1999 privind  aprobarea 
normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor , oraşelor , municipiilor şi judeţelor  

-  art.36 alin (2) lit « c»    din  Legea nr.215/2001 privind administratia  publica 
locala  , cu modificarile si completarile ulterioare;   

Vazand : raportul secretarului comunei  şi  rapoartele comisiilor  de  specialitate ale 
Consiliului Local Baraganul  

In temeiul art 45   din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica locala, 
modificata si completata  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1.Se actualizează comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bărăganul , judeţul Brăila în următoarea 
componenţă : 

Preşedinte: Bivolaru Victor - primar comuna Bărăganul 
Membri : Luca Viorel, secretar comisie – secretar comuna Bărăganul                                                                                                        
      Croitoru Virginica – inspector economist 
      Sprînceană Florica - inspector fiscal  
               Giol Fănica- inspector taxe si impozite  



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

96 

               Radu Stan - referent urbanism  

Art.2.Prin grija  secretarul comunei prezenta hotarare se va aduce la cunostinta 
publica 

  
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA 
CHELES  NELU  DUMITRU                                                   SECRETAR COMUNA 
                                                                                                       LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 26 

Din  31.05.2018 
 

privind: aprobarea platii de la bugetul local al comunei Baraganul , judetul Braila, a 
sumei de 3500 lei  reprezentand cotizatia pentru anul 2018,in calitate de  membru 
sustinător, la    Societatea Natională de Cruce Rosie din România Filiala Brăila 

 

        Consiliul Local al Comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 
de  31.05. 2018 ora 900; 

       Avand in vedere: 
           -Prevederile art.8, din  Legea nr.139/1995, a Societătii Nationale de Cruce Rosie din 
România , cu modificarile si completarile ulterioare; 
           -Prevederie art.12 alin (1) lit b),  din Statutul Societătii Nationale de Cruce Rosie din 
România , adoptat  prin Hotărârea Adunării Generale . 
         - Hotărârea nr.1 din 30.03.2015 a Societătii Nationale  de Cruce Rosie din România, 
Filiala Brăila 
         - Adresa  Societătii Nationale  de Cruce Rosie din România, Filiala Brăila, 
nr.379/16.05.2018 
         -Referatul compartimentului de specialitate. 
         - Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul 
         - Referatul de aprobare al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Baraganul 

-prevederile  art. 36 alin.2 litera e) raportat la alin 7 lit a)   al aceluiasi articol  din  
Legea nr.215/2001, privind administratia publică locală , republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(2)litera f) si art.115 alin 1 lit b) din  aceeasi Lege. 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1. Se  aprobă plata de la bugetul local al comunei Baraganul ,judetul Braila a 

sumei de 3500 lei  reprezentand cotizatia pentru anul 2018,in calitate de  membru sustinător, 
la    Societatea Natională de Cruce Rosie din România Filiala Brăila.  

 Art.2.- Primarul comunei Baraganul, prin  compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile  prezentei hotarări. 
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Art. 3.- Secretarul comunei Baraganul, va asigura  comunicarea prezentei hotărâri 
tuturor persoanelor interesate 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
         CHELES NELU DUMITRU                                                  SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                              LUCA  VIOREL            
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARAREA NR. 34 

31.05.2018 
 

privind: „Aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2017 a SC Serviciul de 
Utilitate Publica Jirlau SRL , comuna Jirlau, judetul Braila” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

-Adresa nr. 63/16.05.2017, inregistrata la Primaria Jirlau sub nr. 3422/16.05.2017 emisa de 
catre SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL 
-Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Legeanr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata; 
-Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii ; 
-Raportul de avizare al Comisiei 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 : 
-HCL nr. 49/28.06.2013 privind infiintarea SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, cu 
asociat unic comuna Jirlau, sub autoritatea Consiliului Local Jirlau; 
-Hotararea Consiliului Local Jirlau nr. 61/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de 
salubritate catre delegatul SC Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL, 
-Art. 36, alin. 2, lit. a) si lit. d) si ale alin. 6, lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţieipublice locale, republicată, 
-Art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, lit.a) si art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba Situatiafianciara anuala aferenta anului 2017 a SC Serviciul de 
Utilitate Publica Jirlau SRL , comuna Jirlau, judetulBraila, conform Anexei, parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se însărcineazăconducereaSC 
Servicii de Utilitate Publica Jirlau SRL. 

Art.3. Prezenta hotărâreva fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului comunei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARAREA NR. 35 

31.05.2018 
 
privind : „Rezilerea contractului de concesiune nr.7/28.01.1999, incheiat intre Consiliul 
Local Jirlau si dl. Biteanu Dumitru, ca urmare a decesului concesionarului” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Având în vedere:  
- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributiiincasare si urmarire a contractelor 
de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- 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 aprobă, incepand cu luna mai 2018, rezilierea contractului de concesiune 

nr.7/28.01.1999, incheiat intre Consiliul Local Jirlau si dl. Biteanu Dumitru, ca urmare a 
decesului concesionarului, avand ca obiect concesionarea suprafetei de 1.000 mp situat in 
intravilanul satului Jirlau. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   

Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 
publică prin afişareşi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
    HOTARAREA NR. 36 

31.05.2018 
 
privind: „Preluarea contractului de concesiune nr.4411/28.07.2011 de catredl.Baciu 
Octavian de la concesionarul Baciu Radu, ca urmare a dezbaterii succesiunii” 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Având în vedere: 
 - referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributiiincasare si urmarire a 
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
            - solicitarea dlui Baciu Octavian nr. 3379/14.05.2018 de preluarea a contractului de 
concesiune nr.4411/28.07.2011; 
            - Sentinta civila nr. 232/03.03.2017 emisa de JudecatoriaFaurei, judetulBraila;  

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- 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 aprobapreluarea contractului de concesiune nr.4411/28.07.2011 de catre 
dl.Baciu Octavian de la concesionarul Baciu Radu, ca urmare a dezbaterii succesiunii, avand 
ca obiect suprafata de 1.977 mp situat in comuna Jirlau, str. Rm. Sarat nr. 237 . 

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. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                           HOTĂRÂREA NR.  37 

din 31 mai 2018  
 
privind : „Modificarea prin diminuare a suprafetei concesionate in baza contractului de 
concesiune nr. 7/16.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Jirlau si SC STEELEXIM SRL 
Bucuresti, ca urmare a solicitarii concesionarului” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 Având în vedere: 

- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributiiincasare si urmarire a 
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
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            - cererea reprezentantului legal al concesionarului  SC STEELEXIM SRL Bucuresti 
nr. 3388/14.05.2018; 

- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- 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, incepand cu data prezentei, modificarea prin diminuare a suprafetei 
concesionate in baza contractului de concesiune nr.7/16.06.2005 incheiat intre Consiliul 
Local Jirlau si SC STEELEXIM SRL Bucuresti, ca urmare a solicitarii concesionarului, avand 
ca obiect suprafata de 52.700 mp situat in comuna Jirlau, parcela 338 . 

Art.2. Modificarea contractului de concesiune nr.7/16.06.2005, conform articolului 1 la 
prezenta, consta in diminuarea suprafetei concesionate de 52.700 mp la 42.700 mp. 

Art.3. Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice.  

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   

Art.5. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 
publică prin afişareşi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
     HOTĂRÂREA NR.  38 

  din 31 mai 2018 
 
privind: „Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1.533 mp, teren intravilan, proprietatea 
publica a comunei Jirlau ” 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
  Având în vedere: 
           - Expunerea de motive a primarului comunei  si raportul compartimentului de resort ; 
           - Memoriul tehnic intocmit de catre SC Rom Survey SRL Braila privind dezmembrarea 
imobilului situat in intravilanul comunei Jirlau, cv 8 P 425, 426 ; 
           - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
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           -  Ordinul nr. 700 din  9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 

- 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.45 alin.1, coroborat cu art. 36, alin 1, alin. 2, lit. „c” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobadezmembrarea suprafetei de 1533 mp cefigureaza la pozitia nr. 40 in 
inventarul domeniului public al comunei Jirlau, in Cv 8, P 425, 426, real masurat 1563 mp, 
dupa cum urmeaza : 
Lot 1 cu suprafata de 704 mp, Cv 8, P 425,426, comuna Jirlau din care 497 mp categoria 
curticonstructii si 207 mp teren categoria arabil, aflat in folosinta Parohiei Jirlau, urmand ca 
aceasta sa fie atribuita prin H.C.L. Parohiei Jirlau,  
si  
Lot 2 cu suprafata de 859 mp, Cv 8, P 425,426, comuna Jilau, teren categoria arabil si va 
avea destinatia extindere curte scoala nr. 2 Jirlau/construire sala de sport. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   

Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicata Institutiei 
Prefectului Braila  pentru control si verificarea legalitatii, va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişareşi înaintată celor interesaţi. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
     HOTĂRÂREA NR.  39 

  din 31 mai 2018 
 
privind: „Modificarea si completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Jirlau, judetul Braila” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau; 
Având în vedere : 
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-HCL nr. 37/31.05.2018 privind modificarea prin diminuare a suprafetei concesionate in baza 
contractului de concesiune nr.7/16.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Jirlau si SC 
STEELEXIM SRL Bucuresti, ca urmare a solicitarii concesionarului; 
-HCL nr. 38/31.05.2018 privind aprobarea dezmembrariisuprafetei de 1.533 mp, teren 
intravilan, proprietatea publica a comunei Jirlau;  
-Referatul secretarului comunei Jirlau; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 
şijudeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr., 7/1996, a cadastrului şipublicităţii imobiliare, 
republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

Raportul de avizare alComisiei pentru pentruprobleme de dezvoltareeconomico-
socialebugetfinanţe, administrareadomeniului public şiprivat al comunei, agricultură, 
gospodărirecomunală , protecţiamediului, serviciişi control. 

În conformitate cu Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Jirlau, judetulBraila”, însuşită prin HCL nr. 52/25.10.2017. 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
            În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/25.10.2017 privind modificarea si 
completarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, 
judetulBraila, se modifică şi se completează, după cum urmează : 

a) La Secțiunea I ”Bunuri Imobile”– pozitia 37 : Teren intravilan comuna Jirlau ,  la 
coloana „Elemente de identificare”,  cu suprafata de teren de 52.700 mp, se va diminua 
suprafata totala cu 10.000 mp, urmand ca pozitia 37 sa se diminueze la suprafata de 42.700 
mp.Dupapozitia 37 se vor inscrie doua noi pozitii, dupa cum urmeaza : 

1. La Sectiunea I Bunuri imobile,  suprafata teren 6.741 mp cu destinatia teren sport si 
2. La Sectiunea I Bunuri imobile,  suprafata teren 3.259 mp cu destinatia teren 

multifunctional sport. 
Terenurile specificate la litera a) se afla in intravilan si mentinute in domeniul public al 

comunei Jirlau, urmand procedura de inscriere in cartea funciara, dupa care Consiliul Local al 
comunei Jirlau va revalida si insusi Anexa H.C.L. nr. 52/25.10.2017 privind inventarul 
domeniului public al comunei Jirlau cu renumerotarea pozitiilor 37 si urmatoarele. 

b) La Secțiunea I ”Bunuri Imobile”– pozitia 40 la coloana „Elemente de identificare” 
aflandu-se inscris bunul Casa Parohiala cu suprafata totala de 1533 mp, se va dezmembra in 
doua loturi, dupa cum urmeaza: 

   Lot 1 cu suprafata de 704 mp, Cv 8, P 425,426, comuna Jirlau din care 497 mp 
categoria curticonstructii si 207 mp teren categoria arabil, aflat in folosinta Parohiei Jirlau, 
urmand ca aceasta sa fie atribuita prin H.C.L. Parohiei Jirlau, 

si  
Lot 2 cu suprafata de 859 mp, Cv 8, P 425,426, comuna Jilau, teren categoria arabil si va 

avea destinatia extindere curte scoala nr. 2 Jirlau/construire sala de sport. 
        Terenurile specificate la litera b) se afla in intravilan si mentinute in domeniul public al 
comunei Jirlau, urmand procedura de dezmembrare conform legii, dupa care Consiliul Local 
al comunei Jirlau va revalida si insusi Anexa H.C.L. nr. 52/25.10.2017 privind inventarul 
domeniului public al comunei Jirlau cu renumerotarea pozitiilor 40 si urmatoarele. 
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Art. 2   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau 
prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean 
Braila, deasemenea si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA   JIRLAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                            HOTĂRÂRE NR. 40 

Din 31 mai 2018 
 

 Privind: ”Aprobarea preturilor si  tarifelor practicate de catre S.C SERVICII DE 
UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L   pentru anul 2018 la inchirierea tarabelor si a 
spatiilor comerciale” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 

Avand in vedere: 
-Raportul privind propunerile pentru Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii de Utilitate 
Publica SRL Jirlau, inaintat de conducerea   societatii prin adresa nr. 3671/29.05.2018; 
-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 
privindfinantelepublice locale ;Legiibugetului de stat peanul 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; 
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HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aproba preturile si tarifele privind activitatea de inchiriere tarabe si spatii 
comerciale, potrivit Anexei,  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea S.C SERVICII 
DE UTILITATE PUBLICA JIRLAU S.R.L. . 

Art. 3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETARULCOMUNEI, 
    BULANCEA IONEL         CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA NR. 34 

DIN 31.05.2018 
 

privind: aprobarea utilizării execentului bugetar rezultat din închiderea anului financiar 
2017 
 Consiliul Local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în data 
de 31.05.2018; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatul prezentat de compartimentul de 
specialitate; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si control; 
-Art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si 
(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările si completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1   Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat din închdierea anului financiar 
2017  în suma totală de 587.000 lei pentru decontarea următoarelor lucrări: 

Cap. Bugetar Destinatie Suma (lei) 
70.02 – Locuinte, 
servicii si dezvoltare 

Reabilitare sistem de iluminat public stradal 
în localitățile comunei Movila Miresii 

370.000 

70.02 – Locuinte, 
servicii si dezvoltare 

Construire teren sport sat Țepes Vodă, 
comuna Movila Miresii, judetul Braila 

160.000 

84.03 - Transporturi Modernizare drumuri locale în comuna 
Movila Miresii, județul Brăila 

57.000 

TOTAL  587.000 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate. 

Art.3 Cu aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul comunei. 
   

        PRESEDINTE DE SEDINTA  
                      CONSILIER, 

MUNTEANU MIRCEA 

              CONTRASEMNEAZA 
                 SECRETAR COMUNA, 

                DRĂGUȘ VIOREL 

 
 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

107 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                     HOTĂRÂREA  NR. 35  

DIN  31.05.2018 
 

Privind: completarea și actualizarea Nomenclatorului stradal  al localităților Movila 
Miresii, Tepes Voda, Esna,  comuna Movila Miresii, județul Braila 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședința ordinară din data de 
31.05.2018; 
            Având în vedere: 

- Referatul de aprobare întocmit de ințiatorul proiectului de hotarare,  d-l primar 
Panțuru Dumitru cu privire a necesitatea completării și actualizării nomenclatorului stradal al 
localităților comunei Movila Miresii; 

- Referatul întocmit de secretarul comunei; 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 
- Avizul favorabil al Comisiei de atribuiri de denumiri constituită la nivelul județului 

Braila înregistrat cu nr.2/26.04.2018 ; 
- Prevederile art. 2, lit. d din OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri pentru municipii, orase, comune si satele componente aprobată prin Legea 
nr.48/21.01.2003; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.564/ 
2008 pentru aprobarea Regulamentului de functionare  al Comisiei de atribuire de denumiri; 

- Prevederile art. art.36 alin. 1 alin. 5, lit.  “d” din Legea nr.215/2001 republicata, 
privind administrația publică locală, cu modificarile și completarile ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația 
publică  locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
  Art.1 Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal al localităților  Movila Miresii, 
Țepeș Vodă, Esna, comuna Movila Miresii, județul Brăila,  conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 Se aprobă Nomenclatorului stradal actualizat al localităților  Movila Miresii, 
Țepeș Vodă, Esna, comuna Movila Miresii, județul Brăila,  conform Anexei nr. 2  care face 
parte integranta din prezenta hotărâre.  
 Art.3 Se aprobă identificarea pe harți a străzilor din satele  Movila Miresii, Țepeș 
Vodă, Esna, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din  prezenta  hotărâre. 
 Art.4 În termen de 90 de zile de la data aprobării se vor achiziționa și monta 
indicatoare stradale în locuri vizibile în zonele intersecțiior. 
 Art.5 Prezenta hotărare va fi adusă la îndeplinire de primarul 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. 
   
         PRESEDINTE DE SEDINȚA 
                     CONSILIER, 
             MUNTEANU MIRCEA 

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR COMUNA, 

DRĂGUȘ VIOREL 
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JUDEȚUL BRĂILA                                                Anexa nr. 1 la HCL nr. 35 / 31.05.2018 
COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

NOMENCLATOR STRADAL COMPLETATOR 
PENTRU LOCALITĂȚILE COMUNEI MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA 

 
SATUL MOVILA MIRESII 

Nr. 
Crt. 

Denumire strada Lungime 
(m) 

Observatii 
 

1. PLOPENI 950 - 
2. BĂRĂGANULUI 960 - 
3. PRIMĂVERII 975 - 
4. RAPSODIEI 975 - 
5. CARPAȚI 860 - 
6. VIILOR 950 - 
7. ION SION 1500 - 
8. CÂMPULUI 520 - 
9. LACU SĂRAT 250 - 
10. MIORIȚEI 310 - 
11. DOINEI 220 - 
12. IZVORULUI 220 - 
13. BUJORULUI 220 - 
14. APUSULUI 330 - 

 
SATUL TEPES VODA 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire strada Lungime 
(m) 

Observatii 
 

1. CASTANULUI 680 - 
2. BRADULUI 655 - 
3. AUROREI 390 - 
4. IASOMIEI 131 - 
5. ARȚARULUI 650 - 
6. ALBATROSULUI 1250 - 
7. DACIA 730 - 

 
SATUL ESNA 
 

Nr. 
Crt. 

  

Denumire strada 
  

Lungime 
(m) 

  

Observatii 
  

1. POIENIȚEI 644 - 
2. MĂRULUI 355 - 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

109 

3. CODRULUI 445 - 
4. TOAMNEI 445 - 
5. VIITORULUI 640 - 

 
 
 
JUDEȚUL BRĂILA                                                      Anexa nr. 2 la HCL nr. 35 /31.05.2018 
COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

NOMENCLATOR STRADAL ACTUALIZAT 
PENTRU LOCALITĂȚILE COMUNEI MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA 

 
SATUL MOVILA MIRESII 
 

  
Nr. 
Crt. 

Denumire stradă Lungime 
(m) 

Observatii 
 

1. ORIZONT 1800 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

2. ZORILOR 2280 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

3. CIREȘILOR 2850 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

4. TÂRGULUI 2690 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

5. TRANDAFIRILOR 2280 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

6. LALELELOR 2280 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

7. NUFERILOR 2450 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

8. MARGARETELOR 370 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

9. PLOPENI 950 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

10. BĂRĂGANULUI 960 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

11. PRIMĂVERII 975 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

12. RAPSODIEI 975 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

13. CARPAȚI 860 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

14. VIILOR 950 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

15. ION SION 1500 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 
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16. CÂMPULUI 520 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

17. LACU SĂRAT 250 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

18. MIORIȚEI 310 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

19. DOINEI 220 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

20. IZVORULUI 220 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

21. BUJORULUI 220 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

22. APUSULUI 330 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

 
 
SATUL ȚEPES VODĂ 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire stradă Lungime 
(m) 

Observatii 
 

1 STÂNJENEILOR 1300 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

2 LILIACULUI 1300 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

3 VIOLETELOR 1300 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

4 MARGARETELOR 1050 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

5 GĂRII 380 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

6 ȘCOLII 655 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

7 CASTANULUI 680 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

8 BRADULUI 655 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

9 AUROREI 390 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

10 IASOMIEI 131 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

11 ARȚARULUI 650 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

12 ALBATROSULUI 1250 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

13 DACIA 730 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

 
SATUL ESNA 

 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

111 

Nr. 
Crt. 

  

Denumire stradă 
  

Lungime 
(m) 

  

Observatii 
  

1 MUGURILOR 636 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

2 ROZMARINULUI  1120 
Denumire aprobata prin HCL 
33/22.10.2009 

3 POIENITEI 644 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

4 MARULUI 355 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

5 CODRULUI 445 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

6 TOAMNEI 445 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

7 VIITORULUI 640 
Denumire aprobata prin HCL 
35/31.05.2018 

 
 

 
         PRESEDINTE DE SEDINȚA 
                     CONSILIER, 
             MUNTEANU MIRCEA 

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR COMUNA, 

DRĂGUȘ VIOREL 
 

 
 

JUDEȚUL BRĂILA                                                      Anexa nr. 3 la HCL nr. 35 / 31.05.2018 
COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HĂRȚILE LOCALITĂȚILOR COMUNEI MOVILA MIRESII 
CUPRINZÂND IDENTIFICAREA ÎN PLAN A STRĂZILOR 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 36 

DIN 31.05.2018                                                        
 
privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare pentru luna APRILIE 2018 
 
         Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.05.2018 

Având în vedere adresa nr. 972/22.05.2018 emisa de Şcoala Gimnazială Unirea, prin 
care se solicită aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic, care solicita decontarea 
cheltuielilor de deplasare pentru luna APRILIE 2018 

- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În baza: 
            - H.G. nr. 26/12.01.2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

- art. 105  alin. 2,  lit.”f”, art. 276 si art. 304 alin. 14 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale. 

- art.4 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 
3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ 

- art. 1, alineat b din  Instrucțiunea nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea 
navetei cadrelor didactice 

-H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a  personalului 
didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat; 

 - art. 36, alin. 2 lit. (b) raportat la alin. 4 lit. “a”, ale aceluiaşi articol din Legea 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Aprobarea drepturilor băneşti aferente cheltuielilor de deplasare a personalului 
didactic, aprobate în data de 26.04.2018, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale 
Unirea,  pentru luna APRILIE 2018 suma de 3.424 lei. 

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza 
Primarul comunei Unirea si  compartimentul financiar-contabil. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – contabilitate 
si se aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.       

   
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
     CONSILIER LOCAL,                                                             SECRETAR COMUNA, 
      ORZAN VASILICA                  BADIU RODICA ALINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 37 

DIN 31.05.2018                                                        
 
privind: aprobarea alocarii sumei de 18.000 lei pentru finantarea Clubului Sportiv de 
drept public „DINAMIC UNIREA” 
 
 Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.05.2018 

 
Având în vedere: 
- adresa Clubului Sportiv „DINAMIC UNIREA” inregistrata la Primaria comunei Unirea 

cu nr. 1998/11.05.2018 
- expunerea de motive a primarului comunei Unirea  
-raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil sub nr. 

2128/21.05.2018  prin care se propune alocarea sumei de 18.000 lei pentru finantarea 
Clubului Sportiv de drept public „DINAMIC UNIREA”. 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
-Luand act de Hotararea Consiliului Local nr. 35/28.04.2017 privind înfiinţarea 

Asociatiei Club Sportiv “ DINAMIC UNIREA” la nivelul comunei Unirea  si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al acestuia, modificata si completata prin HCL 
nr. 43/30.06.2017 si HCL nr. 5/10.01.2018; 

-  HCL  nr . 20 din  16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 și a 
bugetului instituţiilor finanţate integral din venituri proprii     

- art. 3 alin. (1), art. 18¹, art. 67 alin. (2) lit „c” si alin. (3) lit.”c”  si art. 69 din Legea nr. 
69/2000, Legea educatiei fizice si sportului, actualizata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- art. 67 alin. (1) lit „b”, art. 68 si art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art. 36, alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. “a” pct. 6 din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 18.000 lei pentru finantarea Clubului Sportiv de 
drept public „DINAMIC UNIREA”. 

Art.2. – Suma mai sus mentionata va fi utilizata pentru decontarea cheltuielilor 
rezultate ca urmare a activitatilor sportive desfasurate de echipa de fotbal a Clubului Sportiv 
„DINAMIC UNIREA”, respectiv plata arbitri, transport. 

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza 
Primarul comunei Unirea si  compartimentul financiar-contabil. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate, Clubului Sportiv de drept public „DINAMIC UNIREA” prin grija secretarului 
comunei.       
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
     CONSILIER LOCAL,                                                             SECRETAR COMUNA, 
      ORZAN VASILICA              BADIU RODICA ALINA                                                                    
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 38 

DIN 31.05.2018                                                        
 

privind: schimbarea denumirii Ansamblului Folcloric “Lautarasii”  in  Ansamblul 
Folcloric “Nicolae Balan Bucioaga” 
 
Consiliul  Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.05.2018. 
               Avand in vedere: 
           -  expunerea de motive a domnului primar Ungureanu Ioan, înregistrata cu nr. 
1930/08.05.2018; 
           -   rapoartele de aprobare ale comisiilor de specialitate 
 - HCL nr. 7/29.01.2016 privind infiintarea Ansamblului Folcloric „Lautarasii” 
 - HCL nr. 13/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Ansamblului Folcloric „Lautarasii”  

- Art 36 alin 2 lit (d) raportat la alin.6 lit. (a) pct. 1, 4 si 5 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul  art. 45 alin. 2 si art. 115 alin. (1) lit. „b” din legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se schimba denumirea Ansamblului Folcloric “Lautarasii”  in  Ansamblul 

Folcloric “Nicolae Balan Bucioaga” 
Art.2.- Regulamentul de organizare si functionare al Ansamblului Folcloric “Nicolae 

Balan Bucioaga” se actualizeaza, conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta 
hotarare 

Art.3. - De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul 
comunei. De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei. 

   
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
     CONSILIER LOCAL,                                                             SECRETAR COMUNA, 
      ORZAN VASILICA                 BADIU RODICA ALINA 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 5/2018_____________ 

115 

       ROMÂNIA 
      JUDEȚUL BRĂILA 
     COMUNA ZAVOAIA  

                CONSILIUL  LOCAL   
                    
       HOTARAREA  NR.  15 
          din 05 Aprilie 2018  

 
 
privind: alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Zavoaia pe o perioada de 
3 luni, incepand cu luna Aprilie 2018 

  
Consiliul Local al Comunei Zavoaia, judetul Braila, intrunit in sedinta de indata din 05  

Aprilie  2018; 
In temeiul prevederilor art. 45 alin 1 din Legea  215/2001, a administratiei publice 

locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere :  
-prevederile art. 35 alin1  din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale,  
-republicata cu modificarile si competarile ulterioare; 
-referatul  de aprobare, intocmit de primarul comunei si inregistrat sub nr. 4913    din 
26.09.2016     ;  
-OG. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a 
consiliilor  locale, modificata si completata prin Legea 673/2002; 
-Legea 393/2004, privind Statutul alesilor locali; 
Referatul   intocmit de primarul comunei   

 
HOTARASTE: 
 

Articol unic : Domnul consilier local  STATE   DUMITRU – VIOREL  este ales presedinte de 
sedinta al Consilului Loacl Zavoaia pe o perioada de 3 luni, incepand cu  luna  Aprilie  2018.  
   
 PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ  
  STATE   DUMITRU – VIOREL        SECRETAR DELEGAT U.A.T 
                        NISIPEANU ECATERINA  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ZAVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂREA NR. 16   

din  05 Aprilie 2018  
 
privind:  modificarea HCL nr. 57/2017, privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2018 

Consiliul Local al Comunei  Zavoaia, judeţul Brăila,intrunit in şedinţa ordinară publică  
de lucru, azi data de mai sus; 
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  Având în vedere: 
-  art. 1 , art. 2 alin 1 lit. h si titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
- dispozițiile  art. 5 alin 1 lit. a, art. 16 alin. (2), art. 20 alin 1  lit. b , art. 27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HCL 57/2017, privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 ; 
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, 
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, 
- expunerea de motive a primarului, 
- raportul compartimentului de impozite si taxe   
- raportul comisiei de specialitate 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.I. Se  modifica  punctul 4 din Anexa 2  la HCL nr. 57 /2017, privind TAXELE 
LOCALE SPECIALE aplicabile de la 01.01.2018,  prin stabilirea unei noi taxe la  intocmirea 
dosarelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 si va avea urmatorul cuprins ,, 
Taxa pentru intocmirea dosarelor pentru aplicarea Legii nr. 17/2014,  va fi de  5  lei  / 
dosar/ parcela  ”; 

Art. II Celelalte prevederi ale  HCL. 57/2017, raman  neschimbate ; 
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Zavoaia, jud. Braila prin compartimentul Contabilitate Impozite si taxe locale ;  
Art. IV  Prin  grija  secretarului UAT Zavoaia prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afisare la sediul consiliului local şi publicată pe pagina proprie de 
internet. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
STATE  DUMITRU – VIOREL                                                         SECRETAR  COMUNA       
                         NISIPEANU    ECATERINA 

 
 

   ROMÂNIA 
       JUDEȚUL BRĂILA 
      COMUNA ZAVOAIA  

                                                          CONSILIUL  LOCAL  
 

         HOTĂRÂREA  NR. 17 
                             Din  05 Aprilie 2018 

 
privind : rectificarea   bugetului  local al  Comunei  Zăvoaia,  județul Brăila,  pe  anul  
2018 
 

Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila , întrunit în ședința ordinară publică 
de lucru,  din data de  05.04.2018; 

Având în vedere: 
 - expunerea de motive  a  primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică 

-Referatul  de specialitate , întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul 
primariei , semnat de doamna contabil ,  Radu Liliana ;  
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-  Legea 2/2018, a bugetului de stat pe anul 2018 
 - OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia 
În baza art.19 alin 2 din  Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
În coformitate cu art. 36 alin 2 lit .b coroborat cu alin. 4  lit. a  ; art. 45 alin 2 lit. a  ; art. 

115 alin 1, lit. b  ,  din Legea  215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările  și  completările   ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al  Comunei  Zăvoaia pe anul 2018  astfel: 

a) La partea de venituri:  
- Pe sursa  420265 =  + 128  mii lei  
- Pe sursa 424100  = + 5 mii lei   

b) La partea de cheltuieli: 
-La capitolul  84.03.03.71.01.01    =  + 128  mii lei  
-La capitolul 66.02.08 titlul  10   = + 5 mii lei  

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei Hotărâri se însărcinează domnul Stănică 
Drugău, primarul Comunei  Zăvoaia , ordonator principal de credite și  compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăvoaia, prin doamna 
contabil,  Radu Liliana ; 

Art. 3. Prin grija Secretarului comunei  Zăvoaia , prezenta Hotărâre se va comunica în 
termenul legal, Instituției Prefectului Județul Brăila, Primarului comunei, compartimentului  
contabilitate, instituțiilor și persoanelor interesate; 
  
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
STATE  DUMITRU – VIOREL                                                         SECRETAR  COMUNA       
                         NISIPEANU    ECATERINA 

 
 

  ROMÂNIA 
       JUDEȚUL BRĂILA 

                                                           COMUNA  ZĂVOAIA 
      CONSILIUL LOCAL 

                    
         HOTĂRÂREA NR.  18 
                              Din  05 Aprile 2018 
 

privind: aprobarea  inidicatorilor tehnico-economici dupa finalizarea procedurilor de 
achizitii  la obiectivul  de investitii  ,, Modernizare  iluminat stradal în comuna Zăvoaia, 
judeţul Brăila“ 

 
Consiliul Local al Comunei ZAVOAIA , judeţul Braila,intrunit in sedinta ordinara din  data 

de 05 Aprilie 2018, 
Având în vedere: 

          - Prevederile  art. 36 alin.1, alin 2 , lit. b, coroborat cu  alin 4 lit. d ; din Legea  
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările  și  completările   
ulterioare, 
            - Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;                                                            
  - OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului  national de dezvoltare locala.   
  - expunerea de motive intocmita de primarul comunei Zavoaia ; 
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 - Devizul General al obiectivului de investitii ,, Modernizare iluminat stradal în comuna 
Zăvoaia, judeţul Brăila” 

- raportul de avizare favorabil al  comisiei 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 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările  și  completările   ulterioare, 

            
   HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba  indicatorii tehnico-economici dupa finalizarea procedurilor de achizitii 

la  obiectivul  de investitii ,,Modernizare iluminat stradal în comuna Zăvoaia, judeţul Brăila “ 
1) Valoarea totala ( INV) , inclusiv TVA  556311,50 lei din care :  

                               -     Cofinantare  PNDL              514675,00 lei  
                               -     Cofinantare  beneficiar          41636,50 lei  

Art. 2.  Secretarul comunei Zavoaia , judetul Braila, va comunica  prezenta hotarare 
domnului Primar, compartimentului contabilitate, Institutiei Prefectului – judetul Braila si prin 
afisare pentru luare la cunostinta publica si o va pune la dispozitie tuturor celor interesati.  

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA       CONTRASEMNEAZA 
 STATE  DUMITRU – VIOREL                              SECRETAR  COMUNA DELEGAT  
                   NISIPEANU ECATERINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA  

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL  

 
 HOTĂRÂREA NR.34 

 DIN  31 MAI 2018 
 

privind: Modificarea bugetului local pe anul 2018 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară în data de 
31.05. 2018. 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei; 
-  referatul compartimentului de specialitate al primarului comunei; 
- prevederile HCL nr.7 din 15.02.2018 de aprobare a bugetului local pe anul 2018; 
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018; 
- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizat; 
- prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
- prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2, lit.b) și alin.4, lit. a),  art. 45 și art 115 

alin.1 lit.b) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1 Se aprobă bugetul local modificat  pe anul 2018, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2  Primarul comunei și  Compartimentul contabilitate vor lua măsurile necesare în vederea 
îndeplinirii prezentei hotărâri. 
Art. 3  Prezenta hotărâre va fi făcută public și comunicată instituțiilor interesate  prin grija 
secretarului comunei.  
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  11 voturi, din numarul total de 11 consilieri locali în funcție. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                     SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
 

 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA  

COMUNA BORDEI VERDE 
 CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA NR.35 

DIN 31 MAI 2018 
 
privind: aprobarea completării Inventarului bunurilor din domeniului privat al comunei 
Bordei Verde 
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      Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila întrunit în ședința ordinară în data 
de 31.05.2018; 

Având în vedere: 
- Notă de fundamentare a comisiei de inventariere; 
-  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 

primarului comunei Bordei Verde; 
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, d-nul Dumitru Rotaru; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
-  prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul 
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.859(2),876 din Codul Civil,aprobat prin Legea 287/2009,republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

              - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  
              - Legea 82/1991, republicată privind contabilitatea; 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.1, alin.2 lit.c), art. 45, alin.3, art.115, alin.1, 
lit.b), art 119, art.121 alin1, art.122 și art. 123 alin.1 din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                                   HOTĂRĂȘTE : 
 
Art.1 Se aprobă completarea Inventarului  bunurilor din domeniului privat al comunei Bordei 
Verde, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată factorilor interesați pentru aducerea la îndeplinire 
precum și primarului comunei Bordei Verde și Instituției Prefectului județului Brăila, prin grija 
secretarului comunei. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri în funcție. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                   SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

DIN 31 MAI 2018 
 

privind: aprobarea ’’Regulamentului Intern de acordare a voucherelor de vacanță’’ 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei comunei 
Bordei Verde 
 

Consiliul Local al comunei BordeiVerde, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară în 
data de 31.05.2018; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei, d-nul Rotaru Dumitru;  
- referatul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului.; 
           -O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;  
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- O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanță;  

- prevederile art. 3 și art. 5 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, actualizată;  

-Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
-     H.C.L.nr.102 din 12.12.2017, privind aprobarea Grilei de salarizare pe anul 2018; 
- H.G. nr. 940/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanță aprobate prin H. G. nr. 215/2009;  
- H.C.L. nr. 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018;  

          -     Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ; 
                In temeiul prevederilor art. 36, alin.( 4), lit. „a” precum şi ale art. 45 alin (2) şi ale 
art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă ’’Regulamentul Intern de acordare a voucherelor de vacanță’’, pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei comunei Bordei Verde, 
conform Anexei nr. 1, parte componentă; 
Art.2  Primarul comunei Bordei Verde, județul Brăila, prin compartimentul financiar-contabil, 
va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri; 
Art.3  Secretarul comunei Bordei Verde, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 
Prefectului –județul Brăila, Primarului comunei, compartimentului financiar-contabil, cât și 
autorităților și persoanelor interesate și publicarea la sediul instituției. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                          SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
 

 

  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.37 
     DIN 31 MAI 2018 

 
privind: aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor 
corelate cu nivelul și natura riscurilor locale ale comunei Bordei Verde 

 
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară 

în data de 31.05.2018; 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, d-nul Rotaru Dumitru; 

            - referatul de specialitate întocmit de d-nul Turbatu Emil, șef Serviciu Voluntar 
pentru Situații de Urgență, prin care se propune necesitatea aprobării de către Consiliul 
Local a Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu 
nivelul și natura riscurilor locale pe raza comunei Bordei Verde; 

                    - raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul    Consiliului            
Local; 
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- prevederile art. 13 lit. b din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva 
incendiilor, actualizată; 

- prevederile art. 14 lit.c din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 
163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și 
Ordinul nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și 
autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 8 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

   
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă Anexa: Reguli și Măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor 
corelate cu nivelul și natura riscurilor locale ale comunei Bordei Verde, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va asigura supravegherea 
respectării prezentei hotărâri la operatorii economici și instituțiile din subordinea 
Consiliului Local; 
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal de către secretarul comunei, 
Instituției Prefectului-județul Brăila, Primarului comunei, Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Brăila, Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bordei Verde, S.V.S.U. 
Bordei Verde, Instituțiilor subordonate Consiliului Local, cât și celor interesați și se va 
afișa la sediul primăriei. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 

 
 

                                                           ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 38 
Din 31 MAI 2018 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Achiziție utilaj 
pentru Serviciul de Situații de Urgență  în comuna Bordei Verde, județul Brăila” 
 

Consiliul Local al comunei BordeiVerde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în 
data de 31.05.2018; 

Ținând cont de: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

In temeiul : 
Prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în 

calitatea sa de inițiator.   
b) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde, 

  HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Achiziție utilaj pentru 
Serviciul de Situații de Urgență  în comuna Bordei Verde, județul Brăila, după cum 
urmează: 

I. Indicatori economici 

Valoarea totală inclusiv TVA: 358.004,30 lei 
Valoarea totală fără TVA: 300.843,95 lei 
Investiția  de bază inclusiv TVA:340.957,26 lei 
Investiția de bază fără TVA: 286.518,71 lei 

II. Indicatori tehnici 

Detalii tehnice tractor 

 Motor 92, 5 CP 

 Transmisie ambreiaj dublu independent 

 Cutie de viteze mecanică 

 Priză de putere 

 Cabină închisă 

Detalii tehnice remorcă 

 Basculare pe trei părți cu cilindru hidraulic 

 Două moduri de deschidere a părților laterale 

 Platforma și părțile laterale din oțel 

 Greutate utilă 4650 kg 

 Dotată cu scară și prelată 

Detalii tehnice cisternă vidanjă 

 Sistem de transmisie cu ax cardanic 

 Furtun de aspirație și de vacuum 

 Capacitate 3250 l 

 Pompa 3000 l /min 

Detalii tehnice tocător resturi vegetale 

 Sistem de prindere în trei puncte 

 Putere 60-90CP 
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 Adâncime de lucru 3-8CM 

Detalii tehnice cositoare 

 Lățime de lucru 2,05 m 

 Număr discuri  - 5 buc 

 Putere 40 CP 

 

III. Durata de realizare: 12 luni 

Art.2 Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, Instituției Prefectului județul 
Brăila, cât și celor interesați de secretarul comunei și va fi făcută public prin afișare la sediul 
instituției. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                        SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 

                                                             DIN 31 MAI 2018 
 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Amenajare 
parcuri și locuri de joacă pentru copii în comuna Bordei Verde, județul Brăila” 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară în 
data de 31.05.2018; 

Ținând cont de: 
g) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
h) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
i) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
j) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
k) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
l) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
In temeiul : 

             In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Luând act de: 
c) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în 

calitatea sa de inițiator.   
d) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde, 
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                                              HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Amenajare parcuri și locuri 
de joacă pentru copii în comuna Bordei Verde, județul Brăila, după cum urmează: 

IV. Indicatori economici 

Valoarea totală inclusiv TVA:414.910,51 lei 
Valoarea totală fără TVA: 348.664,29 lei 
Investiția de bază inclusiv TVA:375.145,12 lei 
Investiția de bază fără TVA: 315.248 lei  

V. Indicatori tehnici 

Parc Gabrielescu 

Lungime teren – 36,25 m 

Lațime teren- 26,70 m 

Suprafață -9637,88 mp 

Parc Lișcoteanca 

Lungime teren – 43,66 m 

Lațime teren -24,50 m 

Suprafață -1069,67 mp 

Amenajare parcuri: 

 Amenajare alei din lidonit și bordură mică colorată 

 Imprejmuire gard bordurat (2000 x 2000 mm) 

 Stâlpi iluminat 

 Bănci 

 Coșuri de gunoi – colectare selectivă 

 Amenjare spațiu verde 

 Cișmea de apă 

 Mese tenis din beton 

 Loc de joacă pentru copii 
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VI. Durata de realizare: 12 luni 

Art.2 Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, Instituției Prefectului județul Brăila, cât și 

celor interesați de secretatrul comunei și va fi făcută public prin afișare la sediul instituției. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 40 
                                                            DIN 31 MAI 2018 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Camere 
supraveghere video în comuna Bordei Verde, județul Brăila” 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în data de 
31.05.2018 

Ținând cont de: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
In temeiul : 

Prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
      Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în calitatea 
sa de inițiator.   

b) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde, 
 
  HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Camere supraveghere 
video în comuna Bordei Verde, județul Brăila, după cum urmează: 

 
VII. Indicatori economici 

Valoarea totală inclusiv TVA:327.700,30 lei  
Valoarea totală fără TVA: 275.378,40 lei   
Investiția de bază inclusiv TVA:297.909,36lei   
Investiția de bază fără TVA: 250.344 lei 
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VIII. Indicatori tehnici 
Sistem de monitorizare video cu camere, fibră optică și unitate de stocare 

IX. Durata de realizare: 12 luni 
Art.2 Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal, Instituției Prefectului județul 
Brăila, cât și celor interesați de secretarul comunei și va fi făcută public prin afișare la sediul 
instituției. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                     SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 

 
 

                                                                  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.41 
DIN 31 MAI 2018 

 
privind: implementarea proiectului „Achiziție utilaj pentru Serviciului de Situații de 
Urgență, Amenajare parcuri cu loc de joacă pentru copii și Camere de supraveghere 
video în comuna Bordei Verde, județul Brăila” 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Brăila,întrunit în ședința ordinară în 
data de 31.05.2018; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Luând act de: 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în calitatea sa de 
inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivitătii; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin 
care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un 
aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bordei Verde; 
          Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a 
fost aprobată prin Hotărârile de Consiliului Local nr. 38,39 și nr.40 din 31.05.2018 privind  
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„Achiziție utilaj pentru Serviciului de Situații de Urgență, Amenajare parcuri cu loc de joacă 
pentru copii și Camere de supraveghere video în comuna Bordei Verde, județul Brăila”,  
                                            

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului Achiziție utilaj pentru Serviciului de Situații de 
Urgență, Amenajare parcuri cu loc de joacă pentru copii și Camere de supraveghere video în 
comuna Bordei Verde, județul Brăila”, denumit în continuare Proiectul. 
Art.2 Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului contribuind la 
creșterea capacității serviciilor publice de interes local și implicit la creșterea potențialului 
economic al zonei. 
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
Art.4 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului. 
Art.5 Proiectul deservește un numar de 2.654 locuitori. 
Art.6 Caracteristicile tehnice ale proiectului se regăsesc în HCL  Nr.38/31.05.2018 , HCL  
Nr.39/31.05.2018 și HCL Nr. 40/31.05.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico - economici 
Art.7  Proiectul nu este generator de venituri 
Art.8 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. 
Art.9 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bordei Verde – d-ul Rotaru Dumitru;  
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Bordei Verde și prefectului județului Brăila, se aduce la 
cunostință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a 
primăriei. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                         SECRETARUL COMUNEI BORDEI VERDE 
         BICOIU DAN                                                                 VIOREL ZODILĂ 
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