_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________

MONITORUL OFICIAL
AL JUDEŢULUI BRĂILA
________________________________________________________________________
ANUL XXVII (serie nouă) nr. 6/2018
LUNI 16 IULIE 2018
SUMAR
I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
BRAILA S.A;...............................................11
HOTARAREA NR.109 din 27 iunie 2018
privind:
modificarea Hotararii Consiliului HOTARAREA NR.114 din 27 iunie 2018
Judetean Braila nr.4/31.01.2017 privind : privind: aprobarea tarifelor de inchiriere pentru
desemnarea reprezentantului Consiliului spatii situate in municipiul Braila, Piata Traian
Judetean Braila, precum si a membrului nr. 2, apartinand domeniului public al judetului
supleant in cadrul Comitetului Local de Braila si administrarea Centrului Judetean
Dezvoltare a Parteneriatului Social din pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Judetul
Braila,
structură
partenerială Traditionale Braila, pentru anul 2018………13
consultativa, fara personalitate juridica, în HOTARAREA NR.115 din 27 iunie 2018
sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean privind: aprobarea cooperarii intre Consiliul
Braila…………………………………………..5 Judetean Braila si Consiliile Locale din
Judetul Braila in vederea schimbului de date,
HOTARAREA NR.110din 27 iunie2018
privind:
modificarea Hotararii Consiliului accesului si utilizarii aplicatiei informatice de
Judetean Braila nr.182/28 octombrie 2016 tip GIS implemantata la nivelul Consiliului
privind desemnarea reprezentantilor Con- judetean Braila.............................................14
siliului
Judetean
Braila
in
Consiliul HOTARAREA NR.116 din 27 iunie 2018
Consultativ
al
Inspectoratului
Scolar privind: aprobarea modificarii datelor de
Judetean Braila………………………………7 identificare ale imobilului situat in municipiul
Braila, str. Calea Calarasilor nr. 52,
HOTARAREA NR.111 din 27 iunie 2018
apartinand domeniului privat al judetuluiBraila,
privind: aprobarea organigramei si a statului
administrat
de
Consiliul
Judetean
de functii ale Muzeului Brailei «Carol I»…..9
Braila...........................................................15
HOTARAREA NR.112 din 27 iunie 2018
HOTARAREA NR.117 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea organigramei si a statului
privind: aprobarea alipirii a doua imobile,
de functii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Braila………………..10 apartinand domeniului public al judetului
HOTARAREA NR.113 din 27 iunie 2018
Braila, pe care se afla investitia cu destinatia
privind: atribuirea licentelor de traseu pentru ,,Sectii de Cardiologie si Pediatrie” din cadrul
efectuarea transportului public judetean de Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situat
persoane prin curse regulate speciale, in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.
operatorului de transport S.C. ATLAS S.A. 2…………………………………………….16
Braila, pe traseele :- Sediu S.C. ATLAS S.A HOTARAREA NR.118 din 27 iunie 2018
Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA privind : aprobarea alipirii a douaimobile,
S.A. (sos Vizirului km. 10),
pentru situate inmunicipiul Braila, strada Radu S.
beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A; Campiniu nr. 21, identificate prin nr. cadastral
- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu SC 81674 - Lot 1 si nr. cadastral 81675 – Lot 2,
ARTEFERRO BRAILA SA – Spiru Haret, ce apartin domeniului public al judetului
pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO
Braila si in care
isi
desfasoara
1

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
activitatea Spitalul de Pneumoftiziologie
Braila………………………………………….17
HOTARAREA NR.119 din 27 iunie 2018
privind: actualizarea Monografiei economicomilitare a judetului Braila……………………18
HOTARAREA NR.120 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Traian,
prin
Consiliul
Local
Traian
pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Lucrari de intretinere curenta anexa
primarie“………………………………………19
HOTARAREA NR.121 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
privind:
Ciresu, prin Consiliul Local Ciresu pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitare si modernizare sistem
de iluminat public stradal in comuna Ciresu,
judetul Braila“………………………………..21
HOTARAREA NR.122 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru
Nou pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reparatii si
amenajari camin cultural sat Pitulati, comuna
Scortaru Nou, judetul Braila “………………22
HOTARAREA NR.123 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Mircea Voda, prin Consiliul Local Mircea
Voda pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare,
igienizare si dotari gradinita sat Mircea privind:
Voda,
comuna Mircea Voda, judetul Braila“……..24
HOTARAREA NR.124 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Marasu, prin Consiliul Local Marasu pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de

investitii “Modernizare drum comunal DC 60
km 5+100 – km 10+450, intre localitatile
Tacau-Bandoiu, comuna Marasu, judetul
Braila “…………………………………………26
HOTARAREA NR.
125 din 27 iunie
2018privind: aprobarea asocierii Judetului
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Maxineni, prin Consiliul Local
Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu
loc de joaca in localitatea Maxineni, comuna
Maxineni,
judetul
Braila“…………………………………28
HOTARAREA NR.126 din 27 iunie 2018
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Maxineni, prin Consiliul Local Maxineni pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in
localitatea Corbu Nou, comuna Maxineni,
judetul Braila “………………………………..29
HOTARAREA NR.127 din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Silistea, prin Consiliul Local Silistea pentru
cofinantarea sirealizarea obiectivului
deinvestitii “Construire sala de festi-vitati si
imprejmuire, sat Muchea, comuna Silistea
“……………………………………….31
HOTARAREA NR.128 din 27 iunie 2018
privind:
rectificarea bugetului propriu al
judetului Braila si a Programului de investitii
publice, pe anul 2018…………….33
HOTARAREA NR.129 din 27 iunie 2018
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Zavoaia, prin Consiliul Local Zavoaia pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reprofilare structura rutiera prin
pietruire in satul Zavoaia, comuna Zavoaia,
judetul Braila“…………………………………34

II. ORDINE ALE PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
ORDINUL
Nr.180
din
10
mai
2018privind:privind reorganizarea Comisiei
Locale
Unirea
pentru
Inventarierea
Terenurilor.................................................36

2

ORDINUL Nr.212 din 7 iunie 2018privind:
privind reorganizarea Comisiei Locale pentru
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Galbenu.......................37

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI IANCA
HOTARAREA NR.51din 28 iunie2018
pentru: aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11,
U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››……..39

HOTARAREA NR.52din 28 iunie2018
privind:aprobarea organigramei cu numărul
maxim de posturi şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi
serviciilor publice din subordine înfiinţate de
consiliul local, pentru anul 2018…………40

IV. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILA MIRESII
HOTĂRÂREA NR. 36 din 20 iunie 2018
privind
alegerea
președintelui
de
ședință......................................................42
HOTARÂREA NR. 37 din 20 iunie2018
privind actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului publical comunei
Movila Miresii, județul Brăila………………42
HOTARÂREA NR. 38 din 20 iunie2018
privind actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privatal comunei
Movila…………………………………………48

Miresii, județul Brăila
HOTARÂREA NR. 39 din20 iunie2018
privind aprobarea scoaterii din functiune si
casarii unor obiecte de inventare aflate in
patrimoniul
comunei
Movila
Miresii………………………………………82
HOTARÂREA NR. 40 din20 iunie2018
privind rectificarea bugetului local pe anul
2018.......................................................83

V. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UNIREA
HOTARÂREA NR. 39 din 29 iunie2018
privind:
aprobarea
drepturilor
băneşti
personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare pentru luna MAI 2018…………..85
HOTARÂREA NR. 41 din 29 iunie2018
privind închirierea prin licitatie publica către
Oficiului Judetean de Posta Braila a Spațiului
1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii
“Scoala Unirea”, jud. Braila, proprietatea UAT
Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu
destinație Oficiu Postal.........................................86

3

HOTARÂREA NR. 42 din 29 iunie2018
privind: Aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei “Extindere iluminat
stradal in comuna Unirea, judetul Braila”…87
HOTARÂREA NR. 43 din 29 iunie2018
privind:aprobarea asocierii comunei Unirea,
prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila
prin Consiliul Județean Brăila, pentru
cofinanţarea si realizarea
lucrărilor de
construcţii aferente obiectivului de investiţii:
“EXTINDERE ILUMINAT STRADAL in
comuna Unirea, judetul Braila”…………....88

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________

VI. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ROMANU
HOTARÂREA NR. 32 din 28 iunie2018
privind: Modificarea bugetului local pe anul
2018……………………………………………89
HOTARÂREA NR. 33 din 28 iunie2018
privind: Rectificarea bugetului local pe anul
2018……………………………………………90
HOTARÂREA NR. 34 din 28 iunie 2018
privind organizarea festivalului anual datini,
joc și voie bună ,,Iarmaroc de sf. ilie’’în
comuna Romanu……………………………..91
HOTARÂREA NR. 35 din 28 iunie2018
privind : aprobarea devizului general
actualizat după licitație si aprobarea valorii
totale constituită din cofinantarea PNDL și al
cofinanțării de către beneficiar al proiectului

4

“ Modernizare străzi în comuna Romanu”, judetul Braila …………………………………92
HOTARÂREA NR. 36 din 28 iunie 2018
Privind: Darea în folosinta gratuita una
cameră în suptafață de 11,30 mp. din sediul
UAT Romanu ,Circumscripției Sanitar
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Zonale-Romanu,jud.Braila………………….93
HOTARÂREA NR. 37 din 28 iunie 2018
privind: radierea debitelor reprezentand
amenzi
contraventionale,
contravenienti
persoanefizice, înlocuite cu ore de munca
neremunerată în folosul comunitatii prin
hotarari judecatoresti şi executate de către
persoanele fizice contraveniente…………93

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.109
din 27 iunie 2018
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/31.01.2017 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului
supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din
Judetul Braila, structură partenerială consultativa, fara personalitate juridica, în
sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub
nr.11405/14.06.2018;
Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr. 7496/11.06.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr.11073/12.06.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand seama de prevederile Anexei 1, Cap. II, art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului
Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general
de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul
profesional şi tehnic;
Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni asa cum
rezulta din procesul verbal de numarare a voturilor;
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.IArt.1 alHotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/2017 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“ Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant al Consiliului
Judetean Braila in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din
Judetul Braila, dupa cum urmeaza:
- Mortu Viorel - membru titular
- Vaduva Dumitru - membru supleant ”
Art.II Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.173/2015 se modifica si se
completeaza in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari.
Art.III Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.
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PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
BULETIN DE VOT

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Braila
Nr.
crt
1.

Numele si prenumele

cadrul

Optiunea

NOTA: Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe
care doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste sa il voteze.
La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata
optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate. Abtinerile
se centralizeaza la voturi “contra”.
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
BULETIN DE VOT
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Braila
Nr.
crt
1.

Numele si prenumele

cadrul

Optiunea

NOTA: Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe
care doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste sa il voteze.
La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata
optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate. Abtinerile
se centralizeaza la voturi “contra”.
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proces verbal
privind rezultatul votarii pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean
Braila, in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul
Braila
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
A.Buletine de vot introduse in urna_________
B.Buletine de vot nule___________________
C.Buletine de vot valabil exprimat__________
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Repartizarea voturilor
Nr.
crt
1

Numele si prenumele

Voturi “pentru”

Voturi “contra”

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnat, in calitate de
reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului
Social
din
Judetul
Braila
dl/dna
consilier
judetean
_____________________________________- membru titular
Comisia de numarare a voturilor:
Nume si prenume

Semnatura

1.__________________

_________

2.__________________

_________

3.__________________

_________

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.110
din 27 iunie 2018
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.182/28 octombrie 2016
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul
Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr.11409/14.06.2015 si
adresa Inspectoratul Scolar Judetean Braila nr. 7496/11.06.2018, inregistrata la Consiliul
Judetean Braila sub nr.11073/12.06.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridica,
relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii judeteni asa cum
rezulta din procesul verbal de numarare a voturilor;
In conformitate cu prevederile art.95 alin.3 din Legea educatiei nationale nr.1/2011,
coroborat cu anexa 1, art.9 si anexa 2, art.3, alin.1, lit.”g” al Ordinului Ministrului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5530/2011;
Cu respectarea prevederilor art.91, alin.5 lit.”a” pct.1, din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
7

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
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.IArt.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 182/28 octombrie 2016 se
modifica in sensul inlocuirii d-lui consilier judetean Botea Viorel, reprezentant in Consiliul
Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila cu dl consilier judetean Vaduva
Dumitru si va avea urmatorul cuprins:
‘’Se desemneaza domnul consilier judetean Mortu Viorel si domnul consilier
judetean Vaduva Dumitru in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila.’’
Art.II Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 182/28
octombrie 2016 raman nemodificate.
Art.III Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica,
contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDETULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

BULETIN DE VOT
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul
Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
Nr.
crt
1.

Numele si prenumele

Optiunea

NOTA: Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe
care doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste sa il voteze.
La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata
optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate. Abtinerile
se centralizeaza la voturi “contra”.
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
BULETIN DE VOT
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
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Nr.
crt
1.

Numele si prenumele

Optiunea

NOTA: Optiunea se va exprima prin folosirea cuvintelor “DA” –in dreptul numelui celui pe
care doreste sa il voteze sau “NU”-in dreptul numelui celui pe care nu doreste sa il voteze.
La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata
optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte susmentionate. Abtinerile
se centralizeaza la voturi “contra”.
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proces verbal
privind rezultatul votarii pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
A.Buletine de vot introduse in urna_________
B.Buletine de vot nule___________________
C.Buletine de vot valabil exprimat__________
Repartizarea voturilor
Nr.
crt
1

Numele si prenumele

Voturi “pentru”

Voturi “contra”

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnat, in calitatea
de reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul Consultativ al Inspectoratului
Scolar Judetean Brailadl/dna consilier judetean ________________________________.
Comisia de numarare a voturilor:
Nume si prenume

Semnatura

1.__________________

_________

2.__________________

_________

3.__________________

_________

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.111
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei «Carol I»
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
si raportul Biroului Resurse umane, salarizare;
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.1 Se aproba organigrama si statul de functii ale Muzeului Brailei «Carol I»,
conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Muzeul Brailei « Carol I ».
Art.4 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin,
Danaila Zaharia Alexandru, Nechita Ovidiu, Draghincescu Simona si Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,
SECRETAR AL JUDETULUI,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
DUMITREL PRICEPUTU
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.112
din 27 iunie 2018

privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Biroului Resurse umane, salarizare ;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale, precum si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici;
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
10
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publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, precum si a adresei
Institutiei Prefectului-judetul Braila nr.5816/11.05.2018 ;
Avand in vedere prevederile art.107 alin.1 lit. c din Legea nr.188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. a si alin.2 lit.c din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata;
HOTARASTE :
Art.1 Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Braila, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Hotararea Consiliului Judetea Braila nr.202/30.08.2017, cu modificarile si
completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
directiile de specialitate, serviciile, birourile si compartimentele din aparatul de specialitate
al Consiliului Judetean Braila.
Art.4 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.
Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
SECRETAR AL JUDETULUI,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.113
din 27 iunie 2018
privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de
transport S.C. ATLAS S.A. Braila, pe traseele :
- Sediu S.C. ATLAS S.A Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A.
(sos Vizirului km. 10), pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;
- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu SC ARTEFERRO BRAILA SA – Spiru
Haret, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila;
Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub
nr.11571/18.06.2018 si Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism,
transport;
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licentelor de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale depuse
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de operatorul de transport S.C. ATLAS S.A., C.U.I. RO2266018, cu sediul in mun. Braila,
sos. Rm.Sarat nr. 123, jud. Braila,, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub :
- nr. 11516/T/516/15.06.2018 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pe traseul
Sediu S.C. ATLAS S.A Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos Vizirului
km. 10) pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;
- nr. 11517/T/517/15.06.2018 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pe traseul
Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. – Spiru
Haret, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;
Avand in vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile art. 4 lit. h), art. 31 si art. 35 alin. (1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor
de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr. 271/28.11.2017 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2018 pentru eliberarea
licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Braila;
In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul 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 atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului
public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C.
ATLAS S.A., C.U.I. RO2266018, cu sediul in mun. Braila, sos. Rm.Sarat nr. 123,
jud.Braila, pe traseele:
- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos Vizirului
km. 10), pe perioada de valabilitate stipulata in contractul si actul aditional incheiat intre
parti, respectiv 01.07.2018 – 30.06.2019, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA
S.A.
- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. – Spiru
Haret, pe perioada de valabilitate stipulata in contractul si actul aditional incheiat intre
parti, respectiv 01.07.2018–30.06.2019, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA
S.A;
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care
reprezinta autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru
exercitarea atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport S.C. ATLAS
S.A. Braila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari
publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva
din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.114
din 27 iunie 2018
privind : aprobarea tarifelor de inchiriere pentru spatii situate in municipiul Braila,
Piata Traian nr. 2, apartinand domeniului public al judetului Braila si
administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Braila, pentru anul 2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr.7519/20.04.2018, adresele Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale nr.6607/05.04.2018 si
nr.6792/11.04.2018;
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, integrare si relatii internationale;
In temeiul prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, actualizata, art. 91, alin. 1 lit.c, alin 4 lit.a, art. 123, alin.1 din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza 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 aprobatarifele de inchiriere pentru spatii situate in municipiul Braila, Piata
Traian nr.2, apartinand domeniului public al judetului Braila si administrarea Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, pentru anul 2018,
conform Anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Inchirierea se va face in conditiile legii, de catre Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, titular al dreptului de administrare a
spatiilor.
Art.3Cota parte din chiria incasata pentru inchirierea spatiilor mentionate in Anexa,
ce revine Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, este
de 50%.
Art.4Tarifele stabilite de prezenta hotarare vor fi indexate anual, prin Hotarare a
Consiliului Judetean Braila, pe baza indicelui de inflatie.
Art.5 Directia Administratie Publica, Contencios prin Compartimentul cancelarie si
arhiva va comunica prezenta hotarare celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.115
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si Consiliile Locale din
Judetul Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei
informatice de tip GIS implemantata la nivelul Consiliului judetean Braila.
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Arhitectului Sef nr. 9224/17.05.2018, referitor la propunerea de aprobare a
cooperarii intre judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Consiliile Locale in vederea
schimbului de date, , accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la
nivelul Consiliului Judetean Braila;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si
respectiv ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile articolelor 21 si 22 din Sectiunea a 2-a ,,Atributiile
autoritatilor administratiei publice judetene” din Legea nr.350/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Consiliul judetean
coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean si
stabileste orientarile generale privind dezvoltarea urbanistica a localitatilor. In acest scop
coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate;
Potrivit prevederilor art.15 punctul b, Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul;
Pe baza art.91, alin.6, lit.c, coroborat cu art.97 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.115, alin.1, lit.c din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE
Art.1 Se aproba cooperarea dintre Consiliul Judetean Braila si Consiliile Locale din
judetul Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de
tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila conform Protocolului anexa la
prezenta, parte integranta din anexa.
Art.2 Cooperarea produce efecte juridice dupa adoptarea hotararilor similare ale
Consiliilor locale din judetul Braila.
Art.3 Se mandateaza dl. Francisk Iulian Chiriac sa semneze in numele si pe seama
Consiliului Judetean Braila Protocolul de cooperare.
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura
Arhitectului Sef, Compartiment Banca de Date Urbane si GIS din aparatul de specialitate
al Consiliului Judetean Braila.
Art.5 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi
adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.
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PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.116
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in
municipiulBraila, str. Calea Calarasilor nr. 52, apartinand domeniului privat
al judetuluiBraila, administrat de Consiliul Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.10282/31.05.2018,
Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor nr.6158/18.04.2018;
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 municipiul
Braila, str.Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului Braila,
administrat de Consiliul Judetean Braila, conform Anexei, parte integranta la prezenta
hotarare.
Art.2Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.2, coloana nr.5
din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean nr.275 din 28.11.2017, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila.
Art.3Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata Institutiei Prefectului Judetului Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.117
din 27 iunie 2018
privind : aprobarea alipirii a doua imobile, apartinand domeniului public al judetului
Braila, pe care se afla investitia cu destinatia ,,Sectii de Cardiologie si Pediatrie” din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situat in municipiul Braila, Soseaua
Buzaului nr. 2
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr. 10682/06.06.2018,
Referatul de admitere alipire imobile nr. 36310/18.05.2018.
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;
Conform prevederilor art. 100, 132 alin.1, art.135 alin.1 lit.b si alin.3 din Ordinul
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele
de cadastru si carte funciara;
In baza prevederilor art. 879 si 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 25 din Legea 7/1996 privind cadastrul
si publicitatea imobiliara, republicata;
In conformitate cu prevederile art.91. alin.1, lit.c si 97 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.115 alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale,
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 Se aproba alipirea a doua imobile, apartinand domeniul public al judetului
Braila, conform propunerii de alipire inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, in
baza Incheierii nr. 39117/30.05.2018, ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale
intocmite de catre S.C. Rom Survey SRL Braila :
(1) Imobil situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, compus din constructii
si teren in suprafata de 26.355 mp, inscris in cartea funciara nr. 75247 si
identificat cu nr. cadastral 75247;
(2) Imobil situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2 reprezentand teren in
suprafata de 5000 mp, inscris in cartea funciara nr. 33108 si identificat cu nr.
cadastral 14507.
Art.2 Imobilului rezultat in urma propunerii de alipire, in supratafa de 31355 mp, i-a
fost atribuit numarul cadastral provizoriu 92346.
Art.3 Datele de identificare ale imobilelor si reprezentarile grafice sunt evidentiate
in anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante la prezenta hotarare.
Art.4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk
Iulian Chiriac, sa semneze documentele in forma autentica, privind alipirea imobilelor
evidentiate la art. 1.

16

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
Art.5 Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean
Braila.
Art.6 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata institutiilor si persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.118
din 27 iunie 2018
privind : aprobarea alipirii a doua imobile, situate in municipiul Braila, strada Radu
S. Campiniu nr. 21, identificate prin nr. cadastral 81674 - Lot 1 si nr. cadastral 81675
– Lot 2, ce apartin domeniului public al judetului Braila si in care isi desfasoara
activitatea Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr. 10685/06.06.2018,
Referatul de admitere alipire imobile nr.36308/18.05.2018.
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;
Conform prevederilor art. 132 alin.1, art.135 alin.1 lit.b si alin.3 din Ordinul 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara;
In baza prevederilor art. 879 si 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 25 din Legea 7/1996 privind cadastrul
si publicitatea imobiliara, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 91. alin.1, lit.c si 97 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.115 alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale,
Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 Se aproba alipirea a doua imobile, apartinand domeniul public al judetului
Braila, conform propunerii de alipire inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, in
baza Incheierii nr. 39123/30.05.2018, ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale
intocmite de catre S.C. Rom Survey SRL Braila:
(1) Imobil Lot nr. 1 situat in municipiul Braila, strada Radu S. Campiniu nr. 21,
compus din teren in suprafata de 3.776 mp si constructiile C1, C2, C3, C4 in
suprafata totala de 1.747 mp inscris in cartea funciara nr. 81674;
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(2) Imobil Lot 2 situat in municipiul Braila, strada Radu S Campiniu nr. 21 compus
din teren in suprafata de 2055 mp, (real masurat 2070 mp) si constructiile C5,
C6, C7, C8, C9, C10, C11 in suprafata totala de 744 mp inscris in cartea
funciara nr. 81675.
Art.2 Imobilului rezultat in urma propunerii de alipire, in supratafa de 5846 mp, i-a
fost atribuit numarul cadastral provizoriu 92374
Art.3 Datele de identificare ale imobilelor si reprezentarile grafice sunt evidentiate
in anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante la prezenta hotarare.
Art.4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk
Iulian Chiriac, sa semneze documentele in forma autentica, privind alipirea imobilelor
evidentiate la art. 1.
Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean
Braila.
Art.6 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata institutiilor si persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.119
din 27 iunie 2018
privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judetului Braila, inregistrat sub
nr. 286BR/12.06.2018 si raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub
nr. 11329/14.06.2018, prin care se propune promovarea proiectului de hotarare privind
actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila;
Vazand raportul de avizare alComisiei pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1174/2011 pentru
aprobarea Instructiunilor privind intocmirea si actualizarea monografiei economico-militare
a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti si art. 35 litera ”d” din Legea apararii
nationale a Romaniei nr. 45/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila,
cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2 Monografia economico-militara a judetului Braila, actualizata, impreuna cu
anexele, va fi gestionata de catre o persoana nominalizata de presedintele Consiliului
Judetean Braila, autorizata pentru acces la informatii clasificate, nivelul „secret de
serviciu”.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Centrului Militar
Judetean Braila, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, Administratiei Nationale a
Rezervelor de Stat si Problemelor Speciale Bucuresti si Institutiei Prefectului Judetul
Braila.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.120
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Lucrari de intretinere curenta anexa primarie“.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Traian nr. 3044/07.06.2018, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 10901/08.06.2018,
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
Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Lucrari de intretinere curenta anexa primarie“.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 69.375,65 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 46.250,44 lei, reprezentand contributia
Comunei Traian, prin Consiliul local Traian, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul
de venituri si cheltuieli al Comunei Traian, 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 Traian, prin Consiliul Local
Traian, 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 Traian, prin
Consiliul Local Traian.
Art.7 (a) – Consiliul local Traian, 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.
Dacapanourile 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
siinca 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 Traian şi cuvintele: “COMUNA TRAIAN”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Traian;
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.9Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.121
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Ciresu, prin Consiliul Local Ciresu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare sistem de iluminat
public stradal in comuna Ciresu, judetul Braila“.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Ciresu nr. 3571/11.06.2018, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 11022/11.06.2018;
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 Ciresu, prin Consiliul Local Ciresu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna
Ciresu, judetul Braila “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 225.549,75 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 209.378,67 lei, reprezentand
contributia Comunei Ciresu, prin Consiliul local Ciresu, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Ciresu, 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 Ciresu, prin Consiliul Local
Ciresu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
21

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
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 Ciresu, prin
Consiliul Local Ciresu.
Art.7 (a)– Consiliul local Ciresu, 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.
Dacapanourile 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
siinca 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 Ciresu şi cuvintele: “COMUNA CIRESU”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Ciresu;
f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g- termenul de finalizare.”
Art.8. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.9. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.122
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reparatii si amenajari
camin cultural sat Pitulati, comuna Scortaru Nou, judetul Braila “.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Scortaru Nou nr. 2346/11.06.2018, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11060/12.06.2018,
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 Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reparatii si amenajari camin cultural sat Pitulati, comuna
Scortaru Nou, judetul Braila “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 46.500 lei, reprezentând 35,83% 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 95.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Scortaru Nou, prin Consiliul local Scortaru Nou, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Scortaru Nou, 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 Scortaru Nou, prin Consiliul Local
Scortaru Nou, 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 Scortaru Nou,
prin Consiliul Local Scortaru Nou.
Art.7 (a)– Consiliul local Scortaru Nou, 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.
Dacapanourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo,
vandalism), beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare.
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(d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari
siinca 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 Scortaru Nou şi cuvintele: “COMUNA
SCORTARU NOU”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Scortaru Nou;
f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g- termenul de finalizare.”
Art.8. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.9. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.123
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local Mircea Voda pentru cofinantarea
si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare, igienizare si dotari
gradinita sat Mircea Voda, comuna Mircea Voda, judetul Braila“.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Mircea Voda nr. 2580/12.06.2018, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11143/12.06.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.9/12 februarie
2018;
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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 Mircea Voda, prin Consiliul Local Mircea Voda pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare, igienizare si dotari gradinita sat Mircea Voda,
comuna Mircea Voda, judetul Braila “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 192.680 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 270.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Mircea Voda, prin Consiliul local Mircea Voda, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Mircea Voda, 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 Mircea Voda, prin Consiliul Local
Mircea Voda, 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 Mircea Voda,
prin Consiliul Local Mircea Voda.
Art.7 (a)– Consiliul local Mircea Voda, 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 siinca 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 Mircea Voda şi cuvintele: “COMUNA MIRCEA VODA”,fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Mircea Voda;
f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g- termenul de finalizare.”

25

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.124
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Marasu, prin Consiliul Local Marasu pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC 60 km
5+100 – km 10+450, intre localitatile Tacau-Bandoiu, comuna Marasu, judetul
Braila “.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Marasu nr. 1894/12.06.2018, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 11216/13.06.2018,
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 Marasu, prin Consiliul Local Marasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Modernizare drum comunal DC 60 km 5+100 – km 10+450, intre
localitatile Tacau-Bandoiu, comuna Marasu, judetul Braila “.
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Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 300.000 lei, reprezentând 10,71% 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 2.860.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Marasu, prin Consiliul local Marasu, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul
de venituri si cheltuieli al Comunei Marasu, 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 Marasu, prin Consiliul Local
Marasu, 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 Marasu, prin
Consiliul Local Marasu.
Art.7 (a)– Consiliul local Marasu, 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.
Dacapanourile 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 comunei Marasu şi cuvintele: “COMUNA MARASU”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Marasu;
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.9Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.125
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Maxineni, prin Consiliul Local Maxineni pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in
localitatea Maxineni, comuna Maxineni, judetul Braila“.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Maxineni nr. 32401/11.06.2018, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11034/11.06.2018,
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 Maxineni, prin Consiliul Local Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Maxineni,
comuna Maxineni, judetul Braila “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 73.528,93 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 49.019,26 lei, reprezentand contributia
Comunei Maxineni, prin Consiliul local Maxineni, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Maxineni, 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 Maxineni, prin Consiliul Local
Maxineni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
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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 Maxineni, prin
Consiliul Local Maxineni.
Art.7 (a)– Consiliul local Maxineni, 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 Maxineni şi cuvintele: “COMUNA MAXINENI”,
fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Maxineni;
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.Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.126
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Maxineni, prin Consiliul Local Maxineni pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in
localitatea Corbu Nou, comuna Maxineni, judetul Braila “.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Maxineni nr. 3243/11.06.2018, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11031/11.06.2018,
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 Maxineni, prin Consiliul Local Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Corbu Nou,
comuna Maxineni, judetul Braila “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 73.528,93 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 49.019,29 lei, reprezentand contributia
Comunei Maxineni, prin Consiliul local Maxineni, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Maxineni, 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 Maxineni, prin Consiliul Local
Maxineni, 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 Maxineni, prin
Consiliul Local Maxineni.
Art.7 (a)– Consiliul local Maxineni, 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.
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(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 Maxineni şi cuvintele: “COMUNA MAXINENI”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Maxineni;
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.9Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.127
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Silistea, prin Consiliul Local Silistea pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Construire sala de festivitati si
imprejmuire, sat Muchea, comuna Silistea “.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Silistea nr. 3595/15.06.2018, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 11564/18.06.2018,
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 Silistea, prin Consiliul Local Silistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Construire sala de festivitati si imprejmuire, sat Muchea, comuna
Silistea “.
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 300.000 lei, reprezentând 25,31% 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 885.109,10 lei, reprezentand
contributia Comunei Silistea, prin Consiliul local Silistea, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Silistea, 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 Silistea, prin Consiliul Local
Silistea, 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 Silistea, prin
Consiliul Local Silistea.
Art.7 (a)– Consiliul local Silistea, 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.
Dacapanourile 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 Silistea şi cuvintele: “COMUNA SILISTEA”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Silistea;
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.

32

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.6/2018_____________
Art.9Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.128
din 27 iunie 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 de27 iunie 2018;
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr.
10997/11.06.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48, alin. 1 din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale;
Potrivit art. 91, alin. 3, lit. a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115, alin 1, lit.c din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :

Art.1Se aproba rectificareabugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii
si subventii, conform anexelor nr.1, 1a, 1b parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba rectificarea bugetului siaProgramului de investitii publice pe anul
2018 ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr. 3-5, parti integrante
din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice pe anul 2018 al
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr. 6-7, parti integrante din
prezenta hotarare.
Art.5Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.8 parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.6Se aproba rectificarea bugetului Scoala Populara de Arte si Meserii
“Vespasian Lungu” Braila, conform anexei nr.9 parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.7 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.8Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.129
din 27 iunie 2018
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Zavoaia, prin Consiliul Local Zavoaia pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Reprofilare structura rutiera prin
pietruire in satul Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila“.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 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 Zavoaia nr. 3190/14.06.2018, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 11518/15.06.2018,
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 Zavoaia, prin Consiliul Local Zavoaia pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reprofilare structura rutiera prin pietruire in satul Zavoaia,
comuna Zavoaia, judetul Braila “.
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Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 300.000 lei, reprezentând 59,10% 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 247.016,691 lei, reprezentand
contributia Comunei Zavoaia, prin Consiliul local Zavoaia, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate
din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Zavoaia, 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 Zavoaia, prin Consiliul Local
Zavoaia, 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 Zavoaia, prin
Consiliul Local Zavoaia.
Art.7 (a)– Consiliul local Zavoaia, 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
siinca 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 comunei Zavoaia şi cuvintele: “COMUNA ZAVOAIA”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totala a proiectului;
e- valoarea contributiei comunei Zavoaia;
f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila;
g- termenul de finalizare.”
Art.8. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.9. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei
Prefectului Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind reorganizarea Comisiei Locale Unirea pentru Inventarierea Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Unirea nr. 1908/2018 înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 5700/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 5700/2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
ORDON:
Art.1 Se reorganizează Comisia localăUnirea pentru Inventarierea Terenurilor agricole,
cu sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după
caz, al unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate şi va avea următoarea componenţă:
1. Ioan Ungureanu
Primarul comunei Unirea
Preşedinte
2. Rodica Alina Badiu
Secretarul comunei Unirea
Membru
3. Valerica Corneanu
Reprezentant al Instituţiei Prefectului Membru
– Judeţul Brăila
4. Nicușor Petrache
Specialist cadastru autorizat
Membru
5. Domnica Matinca
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Membru
6. Cornel Costea
Reprezentant al Regiei Naţionale a
Membru
Pădurilor - ROMSILVA
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 128/21.03.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat Primăriei
comunei Unirea, O.C.P.I. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia
Silvică Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate,
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN

Brăila, 10.05.2018
Nr. 180
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Galbenu
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresele primăriei comunei Galbenu nr. 2426/2018 și nr. 2632/2018
înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6073/2018 și nr. 6654/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 6654/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Galbenu şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ganea Nicolae
Creţu Roşca Valeriu
Adrian
Istrate Ștefan
Motoc Dumitru
Ioniţă Constantin
Milea Petrică

7.

Dumitru Constantin

8.

Costea Cornel

Primar
Viceprimar

Preşedinte
Membru

Secretar comună
Referent agricol
Inginer
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentantul ocolului
silvic

Secretar
Membru
Membru
Membru

Membru

Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 46/09.02.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
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Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.

Contrasemneză
Avizat pentru legalitate,
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN

PREFECT,
George-Adrian PALADI
Marius Aurelian ŢIRIPA

Brăila, 07.06.2018
Nr. 212
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.51
din 28 iunie 2018
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››;
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iunie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.7 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018 privind aprobarea
Programului investiţiilor publice pe anul 2018, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local,
unde la poziția nr.6 figurează obiectivul de investiții „Sistematizare zona blocuri A9-A11”;
►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 serviciului de urbanism și cadastru,
precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 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 și
11, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit
Devizului General anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 582.454,37 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 523.616,78 lei, inclusiv T.V.A.
Art.2Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit
legii, să semneze contractul de lucrări și celelalte acte necesare realizării obiectivului.
Art.3Prezenta 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

Florea LUPU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.52
din 28 iunie 2018
privind:aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine
înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
iunie 2018;
Având în vedere:
►dispozițiile art.3 alin.(1) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice nr.4514/2018, emis în aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;
►adresa nr.5816/11.05.2018 a Instituției Prefectului, județul Brăila, privind
comunicarea numărului maxim de posturi pentru anul 2018, potrivit căreia orașului Ianca îi
revin 83 de posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G.nr.63/2010, exclusiv posturilefinanțate
din capitolele bugetare 66.00 și 68.00-sănătate și asistență socială;
►dispoziţiile art.113 alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
►dispozițiile art.1 alin.(2) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al
direcţiei de asistenţă socială, organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi
oraşelor, prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost
modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;
►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate 3 din cadrul
consiliului local;
►Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, comunicat prin
adresa nr.35040/27.06.2018;
►dispoziţiile art.100 alin.(1) lit.a),art.107 alin.(1) lit.a) și b) și art.111 alin.(1) și (3) din
Statutul funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b.), art.45 alin.(2) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă pentru anul 2018 un număr total de 89 posturi pentru aparatul
de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordine înfiinţate de consiliul local.
(2) Organigrama cu numărul maxim de posturi, respectiv statul de funcţii cu
centralizatorul acestora, pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice
din subordine înfiinţate de consiliul local, sunt prevăzute în anexele nr.1 și 2.
Art.2(1) Se aprobă înființarea Direcţiei de asistenţă socială ca un compartiment
funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, prin
reorganizarea serviciului de asistență socială și medicală comunitară.
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(2) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrulserviciului de asistență socială și
medicală comunitară vor fi numiţi în noile compartimente ale Direcţiei de asistenţă socială.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială este
prevăzut în anexa nr.3.
Art.3(1) Se aprobă modificarea calității postului de execuție de natură contractuală,
consilier - gradul I, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor,
în funcția publică de execuție consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul
aceluiași serviciu.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, titularul postului contractual va
fi numit în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, cu acordarea
salariului mai favorabil.
Art.4Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului care are obligaţia încadrării în cheltuielile de personal potrivit noii structuri
organizatorice aprobate.
Art.5Prezenta 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.6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Local nr.12/15.02.2018 privindaprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din
subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018.
Art.7Anexele nr.1-3 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

Florea LUPU
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JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 36
DIN 20.06.2018
privind: alegerea președintelui de ședință
Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de
20.06.2018;
In baza prevederilor art. 41 și art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind
admnistrația publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Articol unic Dl. consilier BOBOC IONEL este ales președinte de ședință.
Această hotărâre a fost adoptată în ședință ordinară a Consiliului Local la data de 20.06.2018 cu un număr de
11 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali existenți în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul
voturilor consilierilor locali existenți în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOBOC IONEL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR COMUNĂ
DRAGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 37
DIN 20.06.2018
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului publical comunei
Movila Miresii, județul Brăila
Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data
de 20.06.2018;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii inregistrat
cu nr. 4164/14.06.2018, raportul comisiei de inventariere inregistrat cu nr.
4167/16.06.2018, și referatul secretarului comunei;
Raportul Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura,
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț;
Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică,
apărarea ordinii și liniștii publice și drepturilor cetățenilor;
Prevederile art. 863, lit. e din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil,
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Prevederile art. 3, alin.(4) si art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998,
privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia si HGR 548/1999, privind
aprobarea Normelor tehnice penru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
dominiul public al comunei, oraselor, municipiilor si judetelor;
Prevederile art. 36, alin. (2), ”c”, si art. 120 si art. 122 din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si conpletarile ulterioare;
În baza art. 45, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, cu modificarile și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă transferul din domeniul privat în domeniul public al comunei
pentru cauză de utilitate publică a următoarelor bunuri imobile:
Imobil sat Movila Miresii cu destinația Centrul social de locuințe
protejate pentru persoane cu handicap Gladiola, adresa: sat Movila Miresii, strada
Târgului, nr. 500, amplasament: Cvartal 19, Parcela 426/2, suprafață teren aferent : 615
mp, suprafața construită: 162 mp, având valoarea de inventar de 245.850 lei, încris în
Cartea funciară cu nr. 75687, având numărul cadastral 75687;
Imobil sat Movila Miresii cu destinația Parc agrement, adresa: sat
Movila Miresii, str. Orizont, nr. 264, amplasament: Cvartal 34, Parcela 868, suprafața: 622
mp, având valoarea de inventar de 19.700 lei încris în Cartea funciară cu nr. 70294, având
numărul cadastral 764;
Imobil sat Movila Miresii cu destinația Garaj utilaje agricole, adresa:
sat Movila Miresii, str. Trandafirilor nr. 647, amplasament: Cvartal 32, Parcela 795/1,
suprafața teren aferent: 250 mp, suprafață construită: 101 mp, având valoarea de inventar
de 138.550 lei, încris în Cartea funciară cu nr. 74736, având numărul cadastral 74636;
Imobil sat Movila Miresii cu destinația Platforma de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd, adresa: sat Movila Miresii, strada Apusului, nr. 1221,
amplasament: Cvartal 54, Parcela 355 suprafață teren: 3500 mp, având valoarea de
inventar de 644.050 lei încris în Cartea funciară cu nr. 71387, având numărul cadastral
71387 ;
Imobil sat Movila Miresii cu destinația Teren intravilan destinat
construcțiilor pentru administrație-informare, adresa sat Movila Miresii, str. Orizont, nr.
1224, amplasament: Cvartal 29, Parcela 283, suprafața 5.000 mp, având valoarea de
inventar de 80.750 lei.
Art.2 Se aprobă transferul din domeniul public în domeniul privat al comunei
următoarele bunuri imobile:
a.
Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei
platforme deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 15.000 mp amplasat
în satul Movila Miresii Tarlaua 10, Parcela 162, având valoarea de inventar de 30.000 lei;
b.
Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei
platforme deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 3.100 mp amplasat
în satul Țepeș Vodă, Tarlaua 98, Parcela 75, având valoarea de inventar de 50.000 lei;
c.
Teren intravilan aferent Bisericii din satul Țepeș Vodă în suprafata de
2.718 mp, adresa: sat Țepeș Vodă, str. Școlii nr. 170, amplasament : Cvartal 11, Parcela
102, având valoarea de inventar de 35.150 lei;
d.
Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei
platforme deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 8.600 mp amplasat
în satul Esna, Tarlaua 39, Parcela 451 , având valoarea de inventar de 17.200 lei.
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Art.3Se aprobă modificarea și completarea pozițiilor nr. 1 - 26 din Secțiunea I - Bunuri
imobile a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Movila Miresii,
după cum urmează:
Poziția nr. 1 – coloana 3 va avea următorul cuprins :“Traseu DN 22Esna ; Lungime totală - 2.000 m, drum asfaltat: 1.120 m; drum pietruit: 280 m, drum de
pământ: 600 m, pomi în alianiament – 43 buc., Suprafață teren aferent: 20.000 mp”,
coloana 4 va avea următorul cuprins: “2000”, coloana 5 va avea următorul cuprins:
“903.830, 725.230, 178.600”, coloana 6 va avea următorul cuprins:“Legea nr. 213/1998,
actualizată, HGR.540/2000, Protocol 1305/1998, Hotărârea Consiliului local
nr.23/26.04.2001”;
Poziția nr. 2 – coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală 21.757 m, străzi asfaltate – 10.785 m, străzi pietruite – 9.655 m, străzi de pamânt – 3.317
m, din care: strada Zorilor - 737 m, strada Cireșilor – 2.850 m, strada Târgului –1.550
m,strada Trandafirilor – 2.280 m,strada Lalelelor – 2.280 m, strada Nuferilor – 2.450 m,
strada Margaretelor –370 m, strada Plopeni – 950 m, strada Bărăganului –960 m, strada
Primăverii - 975 m,strada Rapsodiei – 975 m, strada Carpați – 860 m, strada Viilor – 950
m, strada Ion Sion – 1.500 m, strada Câmpului – 520 m, strada Lacu Sărat – 250 m, str.
Mioriței – 310 m, strada Doinei – 220 m, strda Izvorului – 220 m, strada Bujorului – 220 m,
strada Apusului – 330 m, Suprafata teren aferent – 261.084 mp ”, coloana 5 va avea
următorul cuprins: “11.808.671, 8.479.850, 3.328.821”, coloana nr. 6 va avea următorul
cuprins:“Legea nr. 213/1998, actualizată, Hotărârea Consiliului local nr. 23/26.04.2001”;
Poziția nr. 3 – coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime
totală: 9.741 m, din care străzi asfaltate – 5.502 m, străzi pietruite -2.521 m și străzi de
pământ – 1.718 m, Străzi comunale : strada Stânjeneilor – 1.300 m, strada Liliacului –
1.300 m, strada Violetelor – 1.300 m, strada Margaretelor – 1.050 m, strada Garii – 380 m,
strada Școlii – 655 m, strada Castanului -680 m, strada Bradului – 655 m, strada Aurorei –
390 m, strada Iasomiei – 131 m, strada Arțarului – 650 m, strada Albatrosului – 650 m,
suprafață teren aferent – 99.480 mp ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.616.270,
3.601.570, 1.014.700”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:“Legea nr. 213/1998,
actualizată, Hotărârea Consiliului local nr. 23/26.04.2001”;
Poziția nr. 4 – coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “ Lungime
totală: 3.165 m, din care străzi asfaltate – 1.280 m, străzi pietruite – 1.245 m și strazi de
pământ – 640 m, Străzi comunale: strada Mugurilor – 636 m, strada Poieniței – 644 m,
strada Mărului –355 m, strada Codrului – 445 m, strada Toamnei – 445 m, strada Viitorului
– 640 m, Suprafata teren aferent 31.350 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins:
“1.202.085, 919.450, 282.635” coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:“Legea nr.
213/1998, actualizată, Hotărârea Consiliului local nr. 23/26.04.2001”;
Poziția nr. 5 –coloana 5 va avea următorul cuprins: “257.200”;
Poziția nr.6 – coloana 3 va avea următorul cuprins: “Statie epurare
ape uzate sat Movila Miresii, strada Orizont nr. 53, Cvartal 35, Parcela 905, Suprafață
totală teren aferent: 3.011 mp, suprafața construită totală de 84 mp, din care cladire statie
pompare, suprafata construită 72 mp, cladire laborator, suprafata construită 12 mp,
electrompă CRIS 200 - 1 buc, pompa CRIS – 1 buc, electromotor 22 kw – 1 buc, pomppa
CRIS 125 – 1 buc, pompa CRIS 125 – 1 buc, decantor INOFF – 1 buc, pas uscare namol
144 mp, Vecinănati : N DN22, S – proprietare privată, E - proprietare privată, V proprietare privată, Rețea canalizare: conductă refulare PVC DN 150 cu lungimea de
8.000 ml, conducta azbociment DN 300 in lungime de 2500 ml, Cămine stradale 49 buc,
Cămin stăvilar statie epurare 1 buc, Cămin vane separare 1 buc, Cămin vizitare 3 buc”,
coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.294.450, 46.100, 641.350”;
Poziția nr. 7 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația: Sediu
Primarie, strada Orizont, nr. 773, Cvartal 31, Parcela 370, suprafata teren aferent 2.154
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mp, suprafața construită totală de 327 mp, din care corp sediu Primarie cu suprafața
construită 266 mp, suprafața desfasurata 433 mp, cladire construită din caramida,
acoperită cu tabla, regim de înălțime P+1 partial, corp magazie cu suprafața construită de
45 mp, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, regim de înălțime parter, corp
garaj, cu suprafața construită de 16 mp, clădire construită din beton, regim de înălțime
parter, împrejmuire din elemente metalice sudate cu lungimea de 88 ml, Vecinătăți: N –
DN22, S – Dispensar veterinar, E – Strada comunală, V – Post Politie“, coloana 5 va avea
următorul cuprins: “517.500, 34.800, 420.300, 17.400, 7.500, 37.500”, coloana 6 va avea
următorul cuprins: “ Legea 213/1998, actualizată, HCL 23/26.04.2001, Cartea funciară
74739, Număr cadastral 74739”;
Poziția nr. 8 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Cămin cultural, strada Orizont, nr. 770, Cvartal 26, Parcela 612, Suprafața teren aferent
1.494 mp, suprafața construită totală de 540 mp, din care corp Cămin cultural cu
suprafața construită 497 mp, cladire construită din caramida, acoperită cu tabla, regim de
înălțime parter, corp Grup sanitar cu suprafața construită de 13 mp, împrejmuire din
elemente metalice sudate cu lungimea de 82 ml, Vecinătăți: N – Teren primarie, S – DN
22, E – Proprietate privată, V –Proprietate privată“, coloana 5 va avea următorul cuprins:
“602.100, 25.400, 623.200, 5.050, 9.450 ”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea
213/1998, actualizată, HCL 23/26.04.2001, Cartea funciară 74738, Număr cadastral
74738”;
Poziția nr. 9 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Cămin cultural, strada Violetelor, nr. 221, Cvartal 11, Parcela 102, Suprafața teren aferent
1.607 mp, suprafața total construită 277 mp, din care corp Cămin cultural cu suprafața
construită 271,50 mp, cladire construită din caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime
parter, corp Grup sanitar cu suprafața construită de 5,50 mp, împrejmuire din plasa
sudata cu lungimea de 118 ml, Vecinătăți: N – Parohia Tepes Voda, S – Proprietate
privată, E – Strada comunală, V –Strada comunală“, coloana 5 va avea următorul cuprins:
“314.500, 21.850, 278.900, 600, 12.150 ”;
Poziția nr. 10 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Remiza autospeciala stins incendii , strada Orizont, nr. 1199, Cvartal 31, Parcela 771,
Suprafața teren aferent 40 mp, suprafața total construită 40 mp, cladire construită din
caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime parter, Vecinătăți: N – Dispensar veterinar,
S – Proprietate privată, E – Strada comunală, V –Teren primarie“, coloana 5 va avea
următorul cuprins: “23.380, 68, 22,700 ”;
Poziția nr. 11 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Școala Gimnaziala Movila Miresii, strada Orizont, nr. 1199, Cvartal 13, Parcela 193-194,
suprafața teren aferent 23.454 mp, suprafața construită totală de 1008 mp, din care corp
Școala Gimnazială cu suprafața construită 773 mp, suprafața desfasurata 1.546 mp,
cladire construită din caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime P+1, corp atelier si
magazie cu suprafața construită de 206 mp, corp Grup sanitar cu suprafața construită de
26 mp, împrejmuire din beton din elemente metalice sudate cu lungimea de 395 ml,
Vecinătăți: N – Canal irigații, S – DN 22, E – Canal irigații, V – Teren SNIF“, coloana 5 va
avea următorul cuprins: “1.482500., 338.900, 940.300, 157.400, 9.500, 36.418”, coloana 6
va avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011, actualizată, Protocol 1757/28.05.2001, HCL
11/27.02.2001, Cartea funciară 73600, Număr cadastral 73600”;
Poziția nr. 12 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Școala Primara Movila Miresii, strada Târgului, nr. 499, Cvartal 24, Parcela 565, suprafața
teren aferent 4.454 mp, suprafața construită totală de 710 mp, din care corp Școala
Primara cu suprafața construită 620 mp, cladire construită din caramida, acoperită cu
tabla, regim de înălțime parter, corp Magazie cu suprafața construită de 42 mp, corp
cladire centrala termica cu suprafața construită de 16 mp, corp Grup sanitar cu suprafața
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construită de 16 mp, corp Grup sanitar cu suprafața construită de 26 mp, împrejmuire din
beton din elemente metalice sudate cu lungimea de 70 ml, Vecinătăți: N – Teren primarie,
S – Teren Parohia Movila Miresii, E – Proprietate privată, V – Strada comunală“, coloana 5
va avea următorul cuprins: “724.350, 68.150, 583.100, 32.550, 15.800, 17.550, 7.200”,
coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011, actualizată, Protocol
1757/28.05.2001, HCL 11/27.02.2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea
1/2011, actualizată, Protocol 1757/28.05.2001, HCL 11/27.02.2001;
Poziția nr. 13 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația: Parc
agrement, strada Târgului, nr. 570, Cvartal 18, Parcela 404, suprafața teren 2.275 mp,
împrejmuire plasa metalica sudate cu lungimea de 150 ml, Vecinătăți: N – Teren primarie,
S – Strada comunală, E – Strada comunală, V – Teren primarie“, coloana 5 va avea
următorul cuprins: “52.200, 36.750, 15.450”;
Poziția nr. 14 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Grădiniță cu Program Normal nr. 1, Movila Miresii, strada Trandafirilor, nr. 778, Cvartal
31, Parcela 775, suprafața teren aferent 2.522 mp, suprafața construită totală de 376 mp,
din care corp Școala Primara cu suprafața construită 376 mp, cladire construită din
caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime parter, împrejmuire din scândură cu
lungimea de 31 ml, Vecinătăți: N – Proprietate privată, S – Proprietate privată, E – Strada
comunală, V – Proprietate privată“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.530, 40.730,
0, 3.800”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011, actualizată, Protocol
1757/28.05.2001, HCL 11/27.02.2001, Cartea funciară 75719, Număr cadastral 75719”;
Poziția nr. 15 – coloana 3 va avea următorul cuprins: “Destinația:
Grădiniță cu Program Normal nr. 2, Movila Miresii, strada Cireșilor, nr. 298, Cvartal 20,
Parcela 461, suprafața teren aferent 3.135 mp, suprafața construită totală de 415 mp, din
care corp Grădiniță cu Program Normal nr. 2, cu suprafața construită totală de 403 mp,
cladire construită din caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime parter, corp Grup
sanitar cu suprafața construită de 12 mp, împrejmuire din beton si elemente metalice cu
lungimea de 100 ml, Vecinătăți: N – Strada comunală, S – Proprietate privată, E – Strada
comunală, V – Strada comunală“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “525.900, 47.950,
465.850, 1.550, 10.550”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011,
actualizată, Protocol 1757/28.05.2001, HCL 11/27.02.2001;
Poziția nr. 16 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Școala Primara Esna, strada Rozmarinului, nr. 62, Cvartal 5, Parcela 40, suprafața teren
aferent 8.893 mp, suprafața construită totală de 238 mp, din care corp Școala Primara,
cu suprafața construită totală de 190 mp, cladire construită din caramida, acoperită cu
tabla, regim de înălțime parter, corp Anexa cu suprafața construită de 30 mp, corp Anexa
cu suprafața construită de 8 mp, corp Grup sanitar cu suprafața construită de 10 mp,
împrejmuire din plasa metalica sudata cu lungimea de 300 ml, Vecinătăți: N – Strada
comunală, S – Strada comunală, E – Proprietate privată, V – Strada comunală“, coloana 5
va avea următorul cuprins: “369.200, 90.000, 240.950, 3550, 3.800, 30.900 ”, coloana 6 va
avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011, actualizată, Protocol 1757/28.05.2001, HCL
11/27.02.2001, Cartea funciară 75449, Număr cadastral 75449”;
Poziția nr. 17 – coloana 3 va avea umatorul cuprins: “Destinația:
Școala Primara Tepes Voda, strada Violetelor, nr. 221, Cvartal 10, Parcela 101, suprafața
teren aferent 10.579 mp, suprafața construită totală de 616 mp, din care corp Școala
Primara, cu suprafața construită totală de 413 mp, cladire construită din caramida,
acoperită cu tabla, regim de înălțime parter, corp magazie cu suprafața construită de 103
mp, corp magazie cu suprafața construită de 33 mp, corp Grup sanitar cu suprafața
construită de 33 mp, împrejmuire din plasa metalica sudata cu lungimea de 350 ml,
Vecinătăți: N – Strada comunală, S – Strada comunală, E – Strada comunală, V –
Proprietate privată“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 810.750, 126.650, 384.450,
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48.250, 3.100, 12.250, 36.050”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Legea 1/2011,
actualizată, Protocol 1757/28.05.2001, HCL 11/27.02.2001, Cartea funciară 74020,
Număr cadastral 74020”;
Pozitia nr. 18 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Monumentul Eroilor, strada Târgului, nr. 571, Cvartal 25, Parcela 593, suprafața construită
de 8 mp, Vecinătăți: N – Parohia Movila Miresii, S – Strada comunală, E – Strada
comunală, V – Parohia Movila Miresii“,coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 36.550, 150.
36.400”;
Pozitia nr. 19 – coloana 3 va avea următorul cuprins: “Destinația: Targ
comunal, strada Târgului, nr. 500A, Cvartal 19, Parcela 426, suprafața teren aferent
13.600 mp, suprafața construită totală de 326 mp, din care corp administrativ cu
suprafața construită totală de 326 mp, cladire construită din caramida acoperită cu tabla,
regim de înălțime parter, Grup sanitar cu suprafața construită de 6 mp, corp cabina paza
cu suprafața construită de 6 mp, spatiu amenajat pentru vanzare cu suprafața construită
de 297 mp, construit in structura metalica usoara, acoperită cu tabla, tarabe prezentare si
desfacere 32 buc, chioșc de vara construit din lemn cu fundația de beton armat cu
suprafața construită de 11 mp, trotuare asfaltate in lungime de 374 mp si latime de 5 m,
împrejmuire din plasa metalica sudata cu lungimea de 310 ml, Vecinătăți: N – Proprietate
privată, S – Strada comunală, E – Proprietate privată, V – Strada comunală “, coloana 5 va
avea următorul cuprins: “ 465.100, 203.450, 11.800, 2.800, 6.550, 109.200, 11,400, 5.000,
182.950, 31,950”;
Pozitia nr. 20 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Cimitir, strada Orizont, nr. 1120, Cvartal 34, Parcela 343, suprafața teren de 48.013 mp,
împrejmuire din scândură in lungime de 986 ml, Vecinătăți: N – Teren primarie, S – DN
22, E – Strada comunală, V – Strada comunală “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “
675.750, 612.150, 63.600”, “ Legea 23/1998, actualizată, HCL 23/26.04.2001, administrat
de Parohia Movila Miresii conform HCL 47/10.11.2004, Cartea funciară 71630, Număr
cadastral 71630”;
Pozitia nr. 21 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Cimitir, strada Rozmarinului, nr. 158, Cvartal 68, Parcela 1, suprafața teren de 10.000 mp,
împrejmuire din plasa metalica in lungime de 700 ml, Vecinătăți: N – Proprietate privată, S
– DE 457, E – Strada comunală, V – Proprietate privată “, coloana 5 va avea următorul
cuprins: “ 147.000, 89.300, 57.700”;
Pozitia nr. 22 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Cimitir, strada Stanjeneilor, nr. 399, Cvartal 82, Parcela 34/1, suprafața teren de 15.000
mp, împrejmuire din plasa metalica sudata in lungime de 600 ml, Vecinătăți: N –
Proprietate privată, S – Proprietate privată 457, E – Strada comunală, V – Proprietate
privată “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 153.000”;
Poziția nr. 23 – coloana 5 va avea următorul cuprins: “577.550”;
Pozitia nr. 24 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Troita sat Movila Miesii, strada Orizont, nr. 773, Cvartal 31, Parcela 370, suprafața
construită de 4 mp, contrusctie din lemn cu fundația de beton. Vecinătăți: N – Teren
primarie, S – DN 22, E – Teren primarie, V – Teren primarie “, coloana 5 va avea
următorul cuprins: “2.370, 70, 2.300”;
Pozitia nr. 25 – coloana 3 va avea următorul cuprins: : “Destinația:
Centrul rezidential de tip familial “ Speranta copiilor”, strada Târgului, nr. 500, Cvartal 19,
Parcela 370, suprafața teren aferent de 600 mp, suprafața construită de 162 mp, cladire
construită din caramida, acoperită cu tabla, regim de înălțime parter, împrejmuire din plasa
metalica cu lungimea de 70 ml, Vecinătăți: N – Teren primarie, S – DN 22, E – Strada
comunală, V – Strada comunală “, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 241.050,
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10.200, 223.650, 7.200”, “ Legea 23/1998, actualizată, HCL 13/20.01.2006, Cartea
funciară 75687, Număr cadastral 75687”;
Poziția nr. 26 – coloana 5 va avea următorul cuprins: “523.740”;
Art.4 Se aprobă completarea Secțiunii I – Bunuri imobile din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Movila Miresii, județul Brăila, cu nr.27,
nr.28, nr.29, nr.30, nr.31 și nr.32 conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5Se aprobă radierea din Secțiunea I – Bunuri imobile din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Movila Miresii, județul Brăila a
bunurilor prevazute la art. 2.
Art.6 Se aprobă și se însușește Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Movila Miresii, județul Brăila actualizat la data de 20.06.2018 conform
anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile
Hotărârii Consiliului local nr. 18/31.03.2016, privind modificarea si completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Movila Miresii, județul Brăila.
Art.8Prezenta 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.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 20.06.2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total
de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numărul voturilor consilierilor in functie.

Presedinte de sedință
Consilier,
Boboc Ionel

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna,
Drăguș Viorel

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂREA NR. 38
DIN 20.06.2018
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privatal comunei
Movila Miresii, județul Brăila
Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit in șsedinta ordinara in data
de 20.06.2018;
Avand în vedere :
referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatul
compartimenelor de specialitate;
- raportul Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert;
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- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii si linistii publice si drepturilor cetatenilor;
- prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.6 și art.36, alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul
funciar , republicată;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” , art. 121 si 122 din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45, alin.(1) si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată;
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
comunei Movila Miresii cu urmatoarele bunuri transferate din domeniul public in domeniul
privat al comunei:
a. Teren intravilan aferent Bisericii din satul Țepeș Vodă în suprafata de
2.718 mp, adresa: sat Țepeș Vodă, str. Școlii nr. 170, amplasament :
Cvartal 11, Parcela 102, având valoarea de inventar de 35.150 lei;
b. Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei platforme
deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 15.000 mp
amplasat în satul Movila Miresii Tarlaua 10, Parcela 162, având valoarea
de inventar de 30.000 lei;
c. Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei platforme
deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 3.100 mp
amplasat în satul Țepeș Vodă, Tarlaua 98, Parcela 75, având valoarea de
inventar de 50.000 lei;
d. Teren extravilan amenajat prin închiderea și ecologizarea fostei platforme
deșeuri rurale si propus pentru împădurire, în suprafață de 8.600 mp
amplasat în satul Esna, Tarlaua 39, Parcela 451 , având valoarea de
inventar de 17.200 lei.
Art.2 Se radiaza urmatoarele bunuri care aparțin domeniului privat al
comunei Movila Miresii, județul Brăila datorita transferului acestora in domeniul public al
comunei pentru cauza de utilitate publica:
- Imobil sat Movila Miresii cu destinatia Centrul social de locuințe protejate
pentru persoane cu handicap Gladiola, adresa: sat Movila Miresii, strada
Targului, nr. 500, amplasament: Cvartal 19, Parcela 426/2, suprafață
teren aferent : 615 mp, suprafața construita: 162 mp, având valoarea de
inventar de 245.850 lei, încris în Cartea funciara cu nr. 75687, având
numarul cadastral 75687;
- Imobil sat Movila Miresii cu destinatia Parc agrement, adresa: sat Movila
Miresii, str. Orizont, nr. 264, amplasament: Cvartal 34, Parcela 868,
suprafața: 622 mp, având valoarea de inventar de 19.700 lei încris în
Cartea funciara cu nr. 70294, având numarul cadastral 764;
- Imobil sat Movila Miresii cu destinatia Garaj utilaje agricole, adresa: sat
Movila Miresii, str. Trandafirilor nr. 647, amplasament: Cvartal 32, Parcela
795/1, suprafața teren aferent: 250 mp, suprafață construită: 101 mp,
având valoarea de inventar de 138.550 lei, încris în Cartea funciara cu nr.
74736, având numarul cadastral 74636;
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Imobil sat Movila Miresii cu destinatia Platforma de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd, adresa: sat Movila Miresii, strada
Apusului, nr. 1221, amplasament: Cvartal 54, Parcela 355 suprafață
teren: 3500 mp, având valoarea de inventar de 644.050 lei încris în
Cartea funciara cu nr. 71387, având numarul cadastral 71387 ;
- Imobil sat Movila Miresii cu destinatia Teren intravilan destinat
construcțiilor pentru administrație-informare, adresa sat Movila Miresii, str.
Orizont, nr. 1224, amplasament: Cvartal 29, Parcela 283, suprafața 5.000
mp, având valoarea de inventar de 80.750 lei.
Art.3 Se actualizeaza valorile de inventar pentru bunurile aflate in domeniul privat al
comunei conform valorilor inscrise in anexa nr. 1.
-

Art.4 Se aprobă și se însușește Inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniului
privat al comunei Movila Miresii, județul Brăila actualizat la data de 20.06.2018 conform
anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului local nr. 08/31.03.2016, privind modificarea si completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Movila Miresii, județul Brăila.
Art.6Prezenta 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.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 20.06.2018 cu un numar de 11 voturi din numarul total
de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

Presedinte de sedință
Consilier,
Boboc Ionel

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna,
Drăguș Viorel
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JUDETUL BRAILA
Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 din20.06.2018
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
Primar,
Dumitru PANȚURU
INVENTARUL ACTUALIZAT AL BUNURILOR
CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI MOVILA MIRESII

Nr.
crt.

Cod
clasificare

1.

1.6.2.

2.

1.6.2.

Denumirea
bunului
imobil

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau darii
in folosinta
BUNURI IMOBILE – CLADIRI SI TERENURI AFERENTE
Imobil sat
Destinatie: Dispensar
Movila
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
Miresii
23, P 547/2
Adresa : Str. Orizont, nr. 270
Suprafata teren aferent : 2071 Mp
Suprafata construita: 497 mp, din care:
1980
Corp Dispensar
Suprafata construita : 407 mp
Suprafata desfasurata : 693 mp
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
1982
P+1 partial.
Corp Magazie : 90 mp.
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tablă, regim de înalțime
parter.
Imprejmuire din elemente din beton,
plasa metalica si lemn in lungime de
160 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Imobil sat
Destinatie: Dispensar
Tepes Voda
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv.
22, P 254
Adresa : Str. Garii, nr. 375.
Suprafata teren aferent : 425 mp.
Suprafata construita: 32 mp, din care:
2007
Corp Dispensar
Suprafata construita : 30 mp
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
2017
parter.
Corp Grup sanitar : 2 mp.
Imprejmuire din elemente din beton si
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Valoarea
de
inventar
(lei)

Situtia
juridica
actuala

883.650

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
75329
Număr
cadastral
75329

33.450

778.100

47.800

24.300

57.600

5.800
47.100

2.350
2.350

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
Număr
cadastral
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3.

4.

5.

1.6.2.

1.5.2.

1.6.1

Imobil sat
Movila
Miresii

Imobil sat
Movila
Miresii

Imobil sat
Movila
Miresii

plasa metalica in lungime de 20 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Destinatie: Farmacie
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
25, P 605/606
Adresa : Str. Trandafirilor nr. 652.
Suprafata teren aferent : 1674 mp
Suprafata construita: 80 mp, din care:
Corp Farmacie
Suprafata construita : 116 mp
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
parter
Corp Magazie : 6 mp.
Corp anexa :30 mp.
Imprejmuire din elemente din plasa
metalica in lungime de 120 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate rivate;
S – Proprietate rivate;
E - Proprietate privata
V – Strada comunala
Destinatie: Brutarie.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
24, P 614/1, P 614/2, P 614/3.
Adresa : Str. Trandafirilor nr. 768.
Suprafata teren aferent : 1933 mp
Suprafata construita: 143 mp, din care:
Corp Brutarie
Suprafata construita : 143 mp.
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
parter.
Imprejmuire din elemente din beton si
plasa metalica, si lemn in lungime de
185 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate rivate;
S – Proprietate rivate;
E - Strada comunala;
V – Proprietate rivate.
Destinatie – Apartament
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
33, P 831
Adresa : str. Orizont, nr.483, bloc nr. 1
etaj 1, apartament nr.4.
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
P+3.
Apartament compus din 2 camere,
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140.950

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară

28.450
1920

107.800

1950

2.150

1970

5.550
220

71.400

31.250
1965

26.650

Număr
cadastral

HCL
7/26.02.2009
Carte Funciară
72707
Număr
cadastral
72707

16.500

1980

31.750

HCL 18/
31.03.2016
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6.

1.6.1

Imobil sat
Movila
Miresii

7.

Imobil sat
Movila
Miresii

8.

Imobil sat
Movila
Miresii

bucaterie, baie, balcon in Suprafata utila
totala de 24 mp.
Destinatie – Apartament
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
33, P 831
Adresa : str. Orizont, nr.483, bloc nr. 1
etaj 2, apartament nr.9
Cladire construită din caramidă,
acoperită cu tabla, regim de înalțime
P+3.

1980

Apartament compus din 2 camere,
bucaterie, baie, balcon in Suprafata utila
totala de 24 mp.
BUNURI IMOBILE – TERENURI INTRAVILANE
Destinatie – Teren intravilan categoria
1991
“curti-constructii”
(fost magazin Demopan)
Suprafata – 100 mp.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
26, P 612/1
Adresa : str. Orizont, nr.700 A.
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Camin Cultural;
E - Camin Cultural;
V – Proprietate privata.
Destinatie – Teren intravilan categoria
1991
“arabil”
(Valea Primariei)
Suprafata totala – 9.701 mp, din care:
Lot 1 in suprafata de 300 mp
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
18, P 404/3
Adresa : str. Trandafirilor, nr.665.
Lot 2 in suprafata de 200 mp
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
18, P 404/4
Adresa : str. Targului, nr.570A.
Lot 3 in suprafata de 1452 mp
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
18, P 404/5
Adresa : str. Targului, nr.570B.
Lot 4 in suprafata de 946 mp
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
18, P 404/6
Adresa : str. Targului, nr.570C.
Lot 5 in suprafata de 6803 mp
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
18, P 404/7
Adresa : str. Trandafirilor, nr.664, 666 –
674.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
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31.750

HCL 18/
31.03.2016

1.700

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
74737
Număr
cadastral
74737

153.390

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
75160
Număr
cadastral
75160

5.100

3.400

24.690

16.100

104.100
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9.

Imobil sat
Movila
Miresii

10.

Imobil sat
Movila
Miresii

11.

Imobil sat
Movila
Miresii

12.

Imobil sat
Movila
Miresii

13.

Imobil sat
Movila
Miresii

E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Destinatie – Teren aferent blocului nr. 1
categoria “curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
33, P 831.
Adresa : str. Orizont, nr.483.
Suprafata teren aferent bloc 926 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Destinatie – Teren aferent blocului nr. 2
categoria “curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
32, P 795, 796/2
Adresa : str. Orizont, nr. 647.
Suprafata teren : 2296 mp
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Destinatie – Teren aferent casei
parohiale, categoria “curti-constructii”
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
19, P 426.
Adresa : str. Targului, nr. 500A.
Suprafata teren : 629 mp
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Strada comunala;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie.
Destinatie – Teren aferent Casa
specialistului, categoria “curticonstructii”
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
32, P 801.
Adresa : str. Targului, nr. 588.
Suprafata teren : 598 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Destinatie – Teren aferent Casa
specialistului(caldarina), categoria
“curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
32, P 799/1.
Adresa : str. Targului, nr. 586.
Suprafata teren aferent 373 mp
Vecinătăți :
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1991

15.750

HCL 18/
31.03.2016

1991

37.080

HCL 18/
31.03.2016

1991

10.700

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
70289
Număr
cadastral
70289

1991

10.150

HCL 18/
31.03.2016

1991

6.350

HCL 18/
31.03.2016
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14.

Imobil sat
Movila
Miresii

15.

Imobil sat
Movila
Miresii

16.

Imobil sat
Movila
Miresii

17.

Imobil sat
Movila
Miresii

18.

Imobil sat
Movila
Miresii

N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Teren aferent cladire fost Magazin
Universal, categoria “curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
32, P 800.
Adresa : str. Targului, nr. 587.
Suprafata teren : 695 mp.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – DN 22;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Teren aferent cladire Moara cereale,
categoria “curti-constructii”
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
34, P 863.
Adresa : str. Ciresilor, nr. 263.
Suprafata teren : 2784 mp.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren aferent cladire fosta Cooperativa
de consum(magazin), categoria “curticonstructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
19, P 435/1.
Adresa : str. Ciresilor, nr. 365.
Suprafata teren : 341 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Teren aferent cladire fosta Cooperativa
de consum(salon), categoria “curticonstructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
20, P 460/3.
Adresa : str. Ciresilor, nr. 297B.
Suprafata teren : 680 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate private
V – Strada comunala.
Teren aferent cladire fost Abator,
categoria “curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
24, P 564.
Adresa : str. Ciresilor, nr. 380.
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1991

11.800

HCL 18/
31.03.2016

1991

45.000

HCL
18/31.03.2016
Carte Funciară
75787
Număr
cadastral
75787

1991

5.800

HCL 18/
31.03.2016

1991

11.550

HCL 18/
31.03.2016

1991

87.669

HCL 18/
31.03.2016
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19.

Imobil sat
Movila
Miresii

20.

Imobil sat
Movila
Miresii

21.

Imobil sat
Movila
Miresii

22.

Imobil sat
Movila
Miresii

23.

Imobil sat
Movila
Miresii

Suprafata teren : 5.730 mp.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren aferent antena GSM, categoria
“curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
18, P 424.
Adresa : str. Targului, nr. 664.
Suprafata teren : 200 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie.
V – Teren primarie.
Teren intravilan aferent Branzariei,
categoria “curti-constructii”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
19, P 449.
Adresa : Str. Ciresilor, nr. 379.
Suprafata teren : 3723 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren langa statie PECO, categoria
“pasune”.
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
32 , P 306/1 .
Adresa : str. Orizont, nr. 1209.
Suprafata teren : 3500 mp
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Teren primarie;
E - Proprietate private;
V – Canal.
Teren intravilan concesionat pentru
construirea de locuinte categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv.
18, P 423/2.
Adresa : str. Targului, nr. 569.
Suprafata teren : 1.730 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Teren Primarie;
E - Strada.
V – Proprietate privata.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale, categoria “curticonstructii” ( fosta curte CAP Drum
Nou).
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1991

3.400

HCL 18/
31.03.2016

1991

60.150

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
70001
Număr
cadastral
70001

1991

56.550

HCL
7/25.02.2009
Carte Funciară
71268
Număr
cadastral
71268

1991

29.410

HCL
7/25.02.2009
Carte Funciară
72154
Număr
cadastral
443

1991

975.700

HCL
18/13.03.2016
Carte Funciară
75736
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24.

Imobil sat
Movila
Miresii

25.

Imobil sat
Movila
Miresii

26.

Imobil sat
Movila
Miresii

27.

Imobil sat
Movila
Miresii

Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 56, P 335.
Adresa : str. Mioritei.
Suprafata totala 67.521 mp.
N – Teren primarie;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie;
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale categoria “curticonstructii” ( fosta curte CAP Drum
Nou).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 56, P 336, Lot 2.
Adresa : str. Mioritei.
Suprafata totala 27.479 mp.
N – Teren primarie;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie;
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale categoria “curticonstructii” ( fosta curte CAP Drum
Nou).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 56, P 336, Lot 1.
Adresa : str. Mioritei.
Suprafata totala 5.000 mp.
N – Teren primarie;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie;
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP Drum Nou).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 56, P 29/33.
Adresa : str. Mioritei.
Suprafata totala 4.700 mp.
N – Teren primarie;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie;
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP Drum Nou).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 56, P 34.
Adresa : str. Mioritei.
Suprafata totala 30.500 mp.
N – Teren primarie;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;

57

Număr
cadastral
75736

1991

469.300

HCL
18/31.03.2016

1991

469.300

HCL
18/13.03.2016
Carte Funciară
75738
Număr
cadastral
75738

1991

71.900

HCL
18/13.03.2016
Carte Funciară
75053
Număr
cadastral
75053

1991

440.750

HCL
18/31.03.2018
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28.

Imobil sat
Movila
Miresii

29.

Imobil sat
Movila
Miresii

30.

Imobil sat
Movila
Miresii

31.

Imobil sat
Movila
Miresii

32.

Imobil sat
Movila
Miresii

V – Teren primarie;
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/1.
Adresa : str. Orizont, nr. 1204.
Suprafata totala 10.000 mp.
N – Drum;
S – Drum;
E - Drum;
V – Teren primarie.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/2/1.
Adresa : str. Orizont, nr. 1204A.
Suprafata totala 5.000 mp.
N – Drum;
S – Drum;
E - Drum;
V –Teren primarie.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/2/2.
Adresa : str. Orizont, nr. 1204B.
Suprafata totala 5.000 mp.
N – Drum;
S – Drum;
E - Drum;
V – Teren primarie.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/2/3.
Adresa : str. Orizont, nr. 1204C.
Suprafata totala 5.000 mp.
N – Drum;
S – Drum;
E - Drum;
V – Teren primarie.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/2/4.
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1991

153.000

HCL
18/13.03.2016
Carte Funciară
2086
Număr
cadastral
1060

1991

80.750

HCL HCL
18/31.03.2016

1991

80.750

HCL HCL
18/31.03.2016

1991

80.750

HCL HCL
18/31.03.2016

1991

153.00

HCL
18/31.03.2016
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33.

Imobil sat
Movila
Miresii

34.

Imobil sat
Movila
Miresii

35.

Imobil sat
Movila
Miresii

36.

Imobil sat
Movila
Miresii

37.

Imobil sat
Movila
Miresii

Adresa : str. Orizont, nr. 1205A.
Suprafata totala 10.000 mp.
N – Drum;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Teren primarie.
Teren intravilan destinat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165/2/5.
Adresa : str. Orizont, nr. 1205B.
Suprafata totala 4.000 mp.
N – Teren primarie;
S – Drum;
E - Drum;
V – Teren primarie.
Teren intravilan concesionat activitatilor
agro-industriale
categoria “curti-constructii” ( fosta
curte CAP 7 Noiembrie).
Amplasment : satul Movila Miresii ,
Cv. 14, P 165 .
Adresa : str. Orizont, nr. 1205C.
Suprafata totala 51.200 mp.
N – Teren primarie;
S – Drum;
E - Drum;
V – Teren primarie.
Teren destinat constructiilor agroindustriale din categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
15 , P 2.
Adresa : str. Orizont, nr. 1201.
Suprafata teren : 70.000 mp
N – Proprietate privata;
S – DN 22;
E - Canal ;
V – Teren primarie.
Teren destinat constructiilor pentru
comert si servicii din categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
9 , P 158.
Adresa : str. Orizont, nr. 1218.
Suprafata teren : 1.700 mp
N – Teren primarie;
S – DN 22;
E - Teren primarie ;
V – Canal.
Teren intravilan destinat constructiilor
pentru turism si agrement din categoria
“curti-constructii” .
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1991

64.600

HCL
18/31.03.2016

1991

739.850

HCL
18/31.03.2016

1991

1.011.500

HCL
32/30.08.2008
Carte Funciară
73917
Număr
cadastral
73917

1991

28.900

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
74905
Număr
cadastral
74905

1991

2364.140

HCL
18/31.03.2016
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38.

Imobil sat
Movila
Miresii

39.

Imobil sat
Movila
Miresii

40.

41.

Imobil sat
Tepes Voda

Imobil sat
Tepes Voda

Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
29 , P 283.
Adresa : str. Orizont, nr. 1222.
Suprafata teren : 25.200 mp
Vecinătăți :
N – Teren ape;
S – DN 22;
E - Teren primarie ;
V – Teren primarie.
Teren intravilan destinat constructiilor
pentru comert si servicii
din categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv
29 , P 283.
Adresa : str. Orizont
Suprafata teren : 50.000 mp.
Vecinătăți :
N – Teren ape;
S – DN 22;
E - Teren primarie ;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan din categoria
“neagricol ” situat in zona de protectie
Lacu Sarat.
Suprafata totala – 333.200 mp.
Amplasament :
- T 29, P 276;
- T 29, P 279;
- T 29, P 285.
Vecinătăți :
N – Teren ape;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Teren primarie.
Destinatia : Teren intravilan aferent
Biserica Tepes Voda
Str. Scolii nr. 170, Cvartal 11 Parcela
102.
Suprafața teren aferent : 2718 mp;
Vecinătăți : N – Strada comunala;
S – Teren primarie ;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren aferent cladire fosta Cooperativa
de consum(magazin), categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 22,
P 255.
Adresa : str. Garii, nr. 370.
Suprafata teren : 431 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Teren primarie.

60

1991

722.500

HCL
18/31.03.2016

1991

666.400

HCL
18/31.03.2016

1991

35.150

Legea
213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001
Numar
cadastral
71683
Carte funciara
71683

1991

5.850
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42.

Imobil sat
Tepes Voda

43.

Imobil sat
Tepes Voda

44.

Imobil sat
Tepes Voda

45.

Imobil sat
Tepes Voda

46.

Imobil sat
Tepes Voda

V – Proprietate privata.
Teren intravilan destinat
superficiei/acordarii cu titlu gratuit
pentru construirea de locuinte, categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 21,
P 250, 251, 252, 253.
Adresa : str. Garii, nr. 377.
Suprafata teren : 3.323 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan concesionat pentru
construirea de locuinte categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 22,
P 254.
Adresa : str. Garii, nr. 375.
Suprafata teren : 626 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan destinat
superficiei/acordarii cu titlu gratuit
pentru construirea de locuinte categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 11,
P 102.
Adresa : str. Liliacului, nr. 169.
Suprafata teren : 1.869 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;;
E - Proprietate privata
V – Proprietate privata
Teren intravilan concesionat pentru
activitati economice categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 2,
P 12/2.
Adresa : str. Bradului, nr. 10.
Suprafata teren : 1.817 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren intravilan destinat
superficiei/acordarii cu titlu gratuit
pentru construirea de locuinte categoria
“curti-constructii” .
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1991

42.950

HCL
18/31.03.2016

1991

8500

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
71231
Număr
cadastral
71231

1991

25.450

HCL
18/31.03.2016

1991

24.700

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
75216
Număr
cadastral
75216

1991

23.100

HCL
18/31.03.2016
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47.

Imobil sat
Tepes Voda

48.

Imobil sat
Tepes Voda

49.

Imobil sat
Tepes Voda

50.

Imobil sat
Tepes Voda

Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv.
13/3, P 6/1.
Adresa : str. Stanjeneilor, nr. 30.
Suprafata teren : 1.700 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata.
V – Proprietate privata.
Teren intravilan destinat
superficiei/acordarii cu titlu gratuit
pentru construirea de locuinte categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv.
13/3, P 132/5.
Adresa : str. Stanjeneilor, nr. 105.
Suprafata teren : 1.800 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren intravilan destinat
superficiei/acordarii cu titlu gratuit
pentru construirea de locuinte categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 24,
P 145/1.
Adresa : str. Margaretelor, nr. 351.
Suprafata teren : 400 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Teren intravilan concesionat pentru
construirea de locuinte categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 8,
P 76/7, Lot A.
Adresa : str. Liliacului, nr. 152 A.
Suprafata teren : 925 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan concesionat pentru
construirea de locuinte categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 8,
P 76/7, Lot B.
Adresa : str. Liliacului, nr. 152 B.
Suprafata teren : 925 mp
Vecinătăți :
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1991

24.500

HCL
18/31.03.2016

1991

5.450

HCL
18/31.03.2016

1991

12.600

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
74906
Număr
cadastral
74906

1991

12.600

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
74907
Număr
cadastral
74907
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51.

Imobil sat
Tepes Voda

52.

Imobil sat
Tepes Voda

53.

Imobil sat
Tepes Voda

54.

Imobil sat
Tepes Voda

N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata;.
Teren intravilan acordat prin superficie
pentru construirea de locuinte categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 8,
P 76/6 .
Adresa : str. Liliacului, nr. 153.
Suprafata teren : 1.691 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan
concesionarii/superficiei/acordarii cu
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 9,
P 78/3.
Adresa : str. Liliacului, nr. 158.
Suprafata teren : 900 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan destinat superficiei
/acordarii cu titlu gratuit pentru
construirea de locuinte categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 10,
P 101/1.
Adresa : str. Liliacului, nr. 168.
Suprafata teren : 950 mp.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan
concesionarii/superficiei/acordarii cu
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 10,
P 101/2.
Adresa : str. Liliacului, nr. 168A.
Suprafata teren : 950 mp.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
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1991

23.000

HCL
24/26.03.2013
Carte Funciară
75780
Număr
cadastral
75780

1991

12.250

HCL
18/31.03.2016

1991

12.900

1991

12.900

HCL
18/31.03.2016
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55.

Imobil sat
Tepes Voda

56.

Imobil sat
Tepes Voda

57.

Imobil sat
Tepes Voda

58.

Imobil sat
Esna

59.

Imobil sat
Esna

Teren intravilan
concesionarii/superficiei/acordarii cu
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv.
13/4.
Adresa : str. Liliacului, nr. 116.
Suprafata teren : 903 mp.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan
concesionarii/superficiei/acordarii cu
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 10,
P 13/4.
Adresa : str. Liliacului, nr. 117.
Suprafata teren : 903 mp.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
Teren intravilan
concesionarii/superficiei/acordarii cu
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Tepes Voda, Cv. 8,
P 76/1
Adresa : str. Stanjeneilor, nr. 73.
Suprafata teren : 1800 mp.
Vecinătăți :
N – Strada ;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada.
Teren aferent cladire fosta Cooperativa
de consum(magazin) categoria “curticonstructii” .
Amplasament – Sat Esna, Cv. 6, P 58/2.
Adresa : str. Rozmarinului, nr. 64.
Suprafata teren : 900 mp
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate private;
V – Proprietate privata.
Teren concesionat Salon nunti categoria
“curti-constructii” .
Amplasament – Sat Esna, Cv. 6, P 58/2.
Adresa : str. Rozmarinului, nr. 65.
Suprafata teren : 945 mp
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1991

12.300

HCL
18/31.03.2016

1991

12.300

HCL
18/31.03.2016

1991

HCL
18/31.03.2016

1991

10.700

HCL
18/31.03.2016

1991

11.250

HCL
18/31.03.2016
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60.

61.

62.

63.

64.

Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Imobil sat
Teren sport sat Esna.
1991
Esna
Amplasament – Sat Esna, Cv. 9, P 93.
Adresa : str. Rozmarinului, nr. 88.
Suprafata teren : 6629 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E Strada comunala;
V – Proprietate private.
Imobil sat
Teren aferent cladirii Bisericii Esna
1991
Esna
categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Esna, Cv. 10, P 98.
Adresa : str. Rozmarinului, nr. 89.
Suprafata teren : 4113 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala.
Imobil sat
Teren destinat superficiei/acordarii cu
1991
Esna
titlu gratuit pentru construirea de
locuinte categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Esna, Cv. 4, P 25.
Adresa : str. Mugurilor, nr. 45.
Suprafata teren : 632 mp
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata.
Imobil sat
Teren categoria “curti-constructii” – fost
1991
Esna
sediu CAP Esna categoria “curticonstructii” .
Suprafata totala – 4,82 ha
Amplasament :
T 72/1, P 454/1 – Suprafata 1,74 ha;
T 39, P 454 – Suprafata - 3,08
ha.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
BUNURI IMOBILE – TERENURI EXTRAVILANE
Teren
Pasune comunala- Suprafata totala:
1991
extravilan 894,87 ha.
Pasune
Amplasament :
- Sat Movila Miresii, T 32, P 306
– 36,58 ha;
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71.000

HCL
18/31.03.2016

46.500

HCL
18/31.03.2016

7.500

HCL
18/31.03.2016

644.700

HCL
18/31.03.2016

17.897.400

HCL
18/31.03.2016
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Sat Movila Miresii, T 104, P
580/3 – 4,08 ha;
Sat Movila Miresii, T 105, P
582 – 7,76 ha;
Sat Movila Miresii, T 104, P
574/1 – 9,10 ha;
Sat Movila Miresii, T 21, P 232
– 4,77 ha;
Sat Movila Miresii, T 60, P 348
– 25,11 ha;
Sat Movila Miresii, T 60, P 358
– 7,06 ha;
Sat Movila Miresii, T 12, P 150
– 8,24 ha;
Sat Movila Miresii, T 9, P 153
– 44,60 ha;
Sat Movila Miresii, T 9, P 155
– 44,10 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P 171
– 31,06 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P 167
– 5,76 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P 161
– 12,40 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P 164
– 5,25 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P 162
– 3,12 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P
157/1 – 1,09 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P
157/2 – 0,66 ha;
Sat Movila Miresii, T 10, P
157/6 – 0,66 ha;
Sat Movila Miresii, T 9, P 155
– 1,79 ha;
Sat Movila Miresii, T 5, P 113
– 1,99 ha;
Sat Movila Miresii, T 5, P 115
– 47,74 ha;
Sat Movila Miresii, T 5, P 119
– 142,43 ha;
Sat Movila Miresii, T 6, P
130/1 – 20,45 ha;
Sat Movila Miresii, T 5, P 121
– 48,70 ha;
Sat Movila Miresii, T 1, P 4 –
47,20 ha;
Sat Movila Miresii, T 2, P 52 –
52,75 ha;
Sat Movila Miresii, T 2, P 56 –
10,13 ha;
Sat Esna, T 39, P 451 – 123,83
ha;
Sat Esna, T 45, P 489 – 70,89
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ha;
Sat Esna, T 67, P 467 – 19,22
ha;
- Sat Esna, T 69, P 475/2 – 6,92
ha;
- Sat Esna, T 69, P 475/4 – 16,51
ha;
- Sat Tepes Voda, T 81, P 506 –
9,38 ha;
- Sat Tepes Voda, T 100, P 52 –
7,27 ha;
- Sat Tepes Voda, T 100, P 605/1
– 16,93 ha.
Teren agricol extravilan zona protectie
Lacul Esna.
Suprafata totala – 33,76 ha.
Amplasament :
- T 52, P 523 – 10,53 ha;
- T 52, P 527/3 – 4,47 ha;
- T 52, P 527/6 – 1,38 ha;
- T 52, P 527/8, P 527/9– 4,55
ha;
- T 52, P 531 – 10,41 ha;
- T 52, P 532/4 – 2,42 ha.
Teren agricol extravilan zona protectie
Lacul Lutul alb.
Suprafata totala – 35,63 ha.
Amplasament :
- T 62, P 580/1 – 12,41 ha;
- T 62, P 580/2 – 8,21 ha;
- T 62, P 582 – 8,15 ha;
- T 62, P 583 – 6,86 ha.
Teren agricol extravilan zona protectie
Lacul Seaca.
Suprafata totala – 18,29 ha.
Amplasament :
- T 22, P 238 – 10,15 ha;
- T 22, P 244 – 1,66 ha;
- T 22, P 249 – 6,48 ha.
Teren extravilan din categoria “arabil”.
Suprafata : 9,00 ha.
Amplasament – T 64/1, T 77, T 62, T
98,
T 108, T 71, T 64, T 109.
Teren neagricol si neproductiv.
Suprafata totala : 14,3742 ha
Amplasament :
- T 6, P 130/2 - 5,00 ha;
- T 22, P 243 – 3,96 ha;
- T 53, P 306/2 – 2,50 ha;
- T 69, P 475/3 – 2,54 ha;
- T 104/1, P 1/1 – 0,3742 ha.
Destinatie : Teren extravilan categoria
amenajat prin inchiderea si ecologizarea
Platformei de deseuri rurale si propus
-

65.

Teren agricol
extravilan zona
protectie
Lacul Esna

66.

Teren agricol
extravilan zona
protectie
Lacul Lutul
Alb.

67.

Teren agricol
extravilan zona
protectie
Lacul Seaca

68.

Teren agricol
extravilan

69.

Teren
neagricol

70.

Teren
extravilan
sat Movila
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1991

675.000

HCL 7/
26.02.2009
CF 72396
CF 72398
CF 72412
CF 72400
CF 72413
CF 70894

1991

712.600

HCL 7/
26.02.2009

1991

365.800

HCL
18/31.03.2016

1991

234.000

HCL
18/31.03.2016

1991

196.000

HCL
18/31.03.2016

1991

30.000

Legea
18/1991,
actualizata,
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Miresii

71.

Teren
extravilan
sat Tepes
Vodă

72.

Teren
extravilan
sat Esna

73.

Drumuri
exploatare
agricola

pentru impadurire.
Amplasament - Tarla 10 Parcela 162.
Suprafața totala : 15.000 mp
Vecinătăți :
N – Teren Primarie;
S – DN 22;
E – DE 188;
V- DE 161.
Destinatie : Teren extravilan amenajat
prin inchiderea si ecologizarea
Platformei de deseuri rurale si propus
pentru impadurire.
Amplasament - Tarla 98, Parcela 75
Suprafața totala : 3.100 mp
Vecinătăți :
N – Teren
Primarie(pasune);
S – DE 549;
E – Teren Primarie(pasune);
V- Teren Primarie(pasune);
Destinatie : Teren amenajat prin
inchiderea si ecologizarea Platformei de
deseuri rurale si propus pentru
impadurire.
Amplasamen t - Tarla 39, Parcela 451.
Suprafața totala : 8.600 mp
Vecinătăți :
N – Teren
Primarie(pasune);
S – Teren Primarie(pasune);
E –Teren Primarie(pasune);
V- DE 455.
Drumuri exploatare agricola de pamant.
Suprafata carosabila : 1.199.800 mp.
Latime drum : 5 m;
Lungime drumuri : 239,96 km.

HCL
23/26.04.2001

1991

10.000

Legea
18/1991,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

1991

17.200

Legea
18/1991,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

1991

1319.780

HCL
18/31.03.2016

Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Movila Miresii
Nr. crt.

Nume si prenume

1.

Panțuru Dumitru

2.

Bădără Vasile

3.

Datcu Nela

4.

Răileanu Lenuța

5.
6.

Functia publica

Functia in cadrul comisiei

Primar

Președinte

Viceprimar

Membru

Contabil

Membru

Consilier urbanism

Membru

Puia Mariana

Consilier registrul agricol

Membru

Drăguș Viorel

Secretar comuna

Secretar comisie
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Anexa nr. 1

Comuna Movila Miresii
Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunei Movila Miresii
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOVILA MIRESII
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

27.

1.6.4.

Imobil sat
Movila
Miresii

28.

29.

Imobil sat
Movila
Miresii

1.6.4.

Imobil
sat Movila
Miresii

Elemente de identificare

3
COMPLETARI
Destinațția : Centru social de locuinte
protejate pentru peroane cu handicap
Gladiola
Strada Targului, nr. 500, Cvartal 19, Parcela
426/2.
Suprafața teren aferent : 615 mp;
Cladire centru de zi
Suprafața construita totala : 162 mp, din care
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Gospodarie alimentare cu gaz.
Suprafata construita 15 mp.
Imprejmuire din plasa metalica cu lungimea de
40 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Strada comunală
E – Teren primarie;
V – Teren primarie;
Destinatie : Parc agrement.
Strada Orizont, nr. 264,Cvartal 34 Parcela 864
Suprafața totala : 622 mp
Chiosc de vara construit din lemn, fundatie
beton armat.
Suprafata construita : 11 mp.
Imprejmuire din plasa sudata in lungime de:
100 ml.
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Teren primarie;
E – Proprietate privata;
V- Strada comunală;
Destinațția : Garaj utilaje agricole
Str. Trandafirilor nr. 647A, Cvartal 32 Parcela
795/1.
Suprafața teren aferent : 250 mp;
Suprafața construita : 101 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter..
Vecinătăți : N – Teren primarie;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
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Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de
inventar
(lei)

4

5
245.850

2001

10.450
223.650

2001

7.650

Situatia
juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
Legea 84/1995
actualizata,
HCL
13/20.01.2006
Carte Funciară
75687
Număr
cadastral
75687

4.100

2011

19.700
10.550
5.050
4.100

2014

138.550
4.250
134.300

Legea 84/1995
actualizata,
HCL
15/24.02.2011
Carte
Funciară70294
Număr
cadastral
764

Legea
213/1998,
actualizata
Carte
Funciară74736
Număr
cadastral
74736
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de
inventar
(lei)

0

1

2

4

5

30.

-

Imobil sat
Movila
Miresii

3
V – Strada comunala.
Destinațția : Patforma de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd
Str. Apusului nr. 1221, Tarla 54, Parcela 355.
Suprafața teren aferent : 3.500 mp;
Suprafața construita : 1121 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter..
Vecinătăți : N – Strada comunala;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
Destinatia Teren intravilan destinat
constructiilor pentru administratie-informare din
categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv 29 , P
283.
Adresa : str. Orizont, nr. 1124
Suprafata teren : 5.000 mp.
Vecinătăţi :
N – Teren ape;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Teren primarie.

2015

644.050

31.

Imobil sat
Movila
Miresii

32.300
611.750

1991

80.750

Situatia
juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
Legea
213/1998,
actualizata,
Numar
cadastral
71387
Carte funciara
71387

Legea
213/1998,
actualizata,

Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Movila Miresii

Nr. crt.

1.

Nume si

Functia

Functia in cadrul

prenume

publica

comisiei

Panțuru

Primar

Președinte

Dumitru
2.

Bădără Vasile

Viceprimar

Membru

3.

Datcu Nela

Contabil

Membru

4.

Răileanu

Consilier urbanism

Membru

Consilier registrul

Membru

Lenuța
5.

Puia Mariana

agricol
6.

Drăguș Viorel

Secretar comuna
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Secretar comisie
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Anexa nr. 2

Comuna Movila Miresii
Insușită de Consiliul local
Movila Miresii
prin Hotararea
37/20.06.2018
Primarul comunei Movila Miresii,
PANȚURU DUMITRU

Comisia speciala pentru intocm
inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Movila Miresii

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOVILA MIRESII
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0
1.

1
1.3.7.

2
Drum
comunal
D.C. 47

3
Traseu: D.N. 22 - Esna.
Lungime totala : 2.000 m - KM 0+000 /
KM 2+000
din care :
- drum asfaltat – 1.120 m;
- drum pietruit – 280 m;
- drum de pământ – 600;
- pomi în aliniament – 43 buc;
- Suprafață teren aferent – 20.000
mp
Lungime totală
ă - 21.757 m, din care :
- străzi asfaltate – 10.785 m;
- străzi pietruite – 7.655 m;
- străzi de pământ – 3.317 m.
Străzi comunale:
- strada Zorilor – 737 m;
- strada Cireșilor - 2.850 m;
- strada Târgului – 1.550 m;
- strada Trandafirilor - 2.280 m;
- strada Lalelelor – 2.280 m;
- strada Nuferilor – 2.450;
- strada Margaretelor - 370 m;
- strada Plopeni - 950 m;
- strada Bărăganului – 960 m;
- strada Primăverii – 975 m;
- strada Rapsodiei – 975 m;
- strada Carpați – 860 m;
- strada Viilor – 950 m;
- strada Ion Sion – 1500 m;
- strada Câmpului – 520 m;
- strada Lacu Sărat – 250 m;
- strada Mioriței – 310 m;
- strada Doinei – 220 m;
- strada Izvorului – 220 m;
- strada Bujorului – 220 m;
- strada Apusului – 330 m;
- Suprafață teren aferent – 261.084
mp
Lungime totală
ă : 9.741 m, din care :

4
2000

5
903.830

2.

3.

1.3.7.

1.3.7.

Străzi
comunale
sat Movila
Miresii

Străzi

71

725.230

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
Legea 213/1998,
actualizata
HGR 540/2000
Protocol 1305/
20.03.1998
HCL
23/26.04.2001

178.600

1870

11.808.671

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

8.479.850

3.328.821
1922

4.616.270

Legea 213/1998,
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2
comunale
sat Țepeș
Vodă

3
- străzi asfaltate : 5.502 m;
- străzi pietruite : 2.521 m;
- străzi de pământ : 1.718 m.
Străzi comunale :
- strada Stânjeneilor – 1.300 m;
- strada Liliacului – 1.300 m;
- strada Violetelor – 1.300 m;
- strada Margaretelor – 1.050 m;
- strada Gării – 380 m;
- strada Școlii – 655 m,
- strada Castanului – 680m:
- strada Bradului – 655 m;
- strada Aurorei – 390m;
- strada Iasomiei – 131 m;
- strada Arțarului – 650 m;
- strada Albatrosului – 1.250 m
- Suprafață teren aferent – 99.480
mp
Lungime totală
ă : 3.165 m, din care :
- străzi asfaltate : 1.280 m;
- străzi pietruite : 1.245 m;
- străzi de pământ : 640 m.
Străzi comunale :
- strada Mugurilor – 636 m;
- strada Poieniței – 644 m;
strada Mărului – 355 m;
- strada Codrului – 445 m;
- strada Toamnei – 445 m;
- strada Viitorului – 640 m;
- teren aferent – 31.350 mp.
Destinatia : Retea distributie apa potabila
Rețea interioară cu lungimea totală de
13.144 m, din care :
- conductă azbociment DN 200
lungime = 1.882 ml;
- conductă azbociment DN 150
lungime = 700 ml;
- conductă azbociment DN 100
lungime = 3.000 ml;
- conductă PVC DN 63 lungime =
1892 ml;
- hidrant subteran exterior DN 65 –
8 buc;
- camine vizitare = 6 buc;
- conductă PEHD DN 40 lungime =
1.100 ml;
- conductă PEHD DN 50 lungime =
3.320 ml;
- conductă PEHD dn 63 lungime =
1.250 ml.

4

5

4.

5.

1.3.7.

1.8.6.

Străzi
comunale
sat
Esna

Rețea
alimentare
apă sat
Movila
Miresii

72

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

3.601.570

1.014.700
1870

1.202.085

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

919.450

1998

282.635
257.200

HCL
23/26.04.2001
Protocol nr.
1087/
20.08.1999
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0
6.

1
1.8.4.

2
Rețea
epurare
ape uzate
si stație
epurare
ape uzate
sat Movila
Miresii

3
Statie epurare ape uzate Sat Movila
Miresii
Strada Orizont, nr. 53, Cvartal 35, Parcela
905.
Suprafața totala teren aferent: 3011 mp;
Suprafața construita = 84 mp, din care:
Clădire stație de pompare - Suprafața
construita : 72 mp;
Clădire laborator – Suprafata construită : 12
mp;
Electropompa CRIS 200 = 1 buc;
Pompă CRIS = 1 buc;
Electromotor 22 kw = 2 buc;
Tablou electric general = 1 buc;
Electropompa CRIS 125 = 1 buc;
Pompă CRIS 125 = 1 buc;
Decantor INOFF = 1 buc;
Pat uscare nămol = 144 mp;
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Proprietate particulara;
E – Proprietate particulara;
V- Proprietate particulara.
Rețțea canalizare:
Conductă refulare PVC DN 150 lungime =
8.000 ml.
Conducta azbociment DN 300 lungime =
2500 ml;
Camine stradale = 49 buc;
Camin stavilar statie epurare = 1 buc;
Camin vane separare – 1 buc;
Camin vizitare = 3 buc.
Destinatie : Sediu Primă
ărie.
Strada Orizont, nr. 773, Cvartal 31, Parcela
370
Suprafața teren aferent : 2.154 mp.
Total suprafață construită : 327 mp, din
care
Corp sediu Primarie
Suprafața construită: 266 mp;
Suprafața desfasurata: 433 mp.
Cladire construită din caramidă, acoperită
cu tabla, regim de înalțime P+1 partial.
Corp Magazie
Suprafața construita : 45 mp.
Cladire construită din caramidă, acoperită
cu tablă, regim de înalțime parter.
Corp Garaj
Suprafața construită : 16 mp.
Clădire construită din beton, regim de
înalțime parter.
Imprejmuire din elemente metalice sudate
cu lungime 88 ml.

4
1998

5
1.294.450

7.

1.6.4.

Imobil
sat Movila
Miresii

73

46.100
641.350

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
HCL
23/26.04.2001
Protocol nr.
1087/
20.08.1999

607.000

517.500
34.800
1971

420.300

1975

17.400

2000

7.500

37.500

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001
Carte Funciară
74739
Număr cadastral
74739
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

8.

1.6.2.

Imobil
sat Movila
Miresii

9.

10.

1.6.2.

1.6.4.

Imobil
sat Țepeș
Vodă

Imobil

Elemente de identificare

3
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Dispensar veterinar;
E - Strada comunala.
V – Post politie;

Destinațția : Că
ămin Cultural.
Strada Orizont nr. 770, Cvartal 26, Parcela
612.
Suprafața teren aferent : 1.494 mp;
Suprafața construită : 510 mp, din care:
Corp Camin cultural
Suprafața construita : 497 mp.
Cladire construită din caramidă, acoperită
cu tablă, regim de înalțime parter.
Corp grup sanitar
Suprafața construita : 13 mp.
Imprejmuire din elemente metalice sudate:
82 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Proprietate privata.
Destinațția : Că
ămin Cultural.
Strada Violetelor, nr. 221, Cvartal 11 ,
Parcela 102.
Suprafața teren aferent : 1.607 mp;
Suprafața construită : 277 mp, din care:
Corp Camin cultural
Suprafața construita : 271,50 mp.
Cladire construită din caramidă, acoperită
cu tablă, regim de înalțime parter.
Corp grup sanitar
Suprafața construita :5,50 mp.
Imprejmuire din plasa sudată: 118 ml.
Vecinătăți :
N – Parohia Tepes Voda;
S – Proprietate privată;
E - Strada comunala;
V – Strada comunala.
Destinațția : Remiza autospeciala stins

74

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

4

5

662.100
25.400
1961

623.200

2004

5.050

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001
Carte Funciară
74738
Număr cadastral
74738

8.450

314.500
21.850
1964

278.900

2008

600

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

12.150

1980

23.380

Legea 213/1998,
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2
sat Movila
Miresii

3
incendii
Str. Trandafirilor nr. 774A, , Cvartal 31,
Parcela 771.
Suprafața teren aferent : 40 mp;
Suprafața construita : 40 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter..
Vecinătăți : N – Dispensar veterinar;
S – Proprietate privata;
E - Strada comunala;
V – Teren primarie.
Destinațția : Scoala Gimnazială
ă Movila
Miresii
Str. Orizont, nr. 1199, Cvartal 13, Parcela
193-194.
Suprafața teren aferent : 23.454 mp;
Suprafața construita totala: 1008 mp din
care :
Corp Scoala Gimnaziala:
Suprafața construită : 773 mp;
Suprafața desfasurată : 1.546 mp.
Cladire construita din caramida, acoperită
cu tabla, regim de înalțime P+1.
Corp Atelier si magazie :
Suprafața construita : 206 mp.
Corp Grup sanitar
Suprafața construita : 26 mp.
Imprejmuire din beton și elemente metalice
sudate in lungime de 395 ml.
Vecinătăți :
N – Canal irigatii;
S – DN 22;
E - Canal irigatii:
V – Teren SNIF.
Destinațția: Scoala Primara Movila
Miresii.
Str. Targului, nr. 499, Cvartal 24, Parcela
565.
Suprafața teren aferent : 4454 mp;
Suprafața construita totala: 710 mp din care
:
Corp Scoala Primara.
Suprafața construita : 620 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Corp Magazie
Suprafața construita : 42 mp;
Corp cladire central termica
Suprafața construita : 16 mp;
Corp grup sanitar
Suprafața construita : 32 mp;
Imprejmuire din beton și elemente metalice
sudate in lungime de 70 ml.

4

5

11.

12.

1.6.2.

1.6.2.

Imobil
sat
Movila
Miresii

Imobil
sat Movila
Miresii

75

680

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

22.700

1.482.500
338.900
1964

940.300

1965

157.400

1965

9.500

Legea 1/2011
actualizata
Protocol
1757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
Carte Funciară
73600
Număr cadastral
73600

36.418

724.350
68.150
1922

583.100

2010

32.550

2010

15.800

2008

17.550
7.200

Legea 1/2011
actualizata,
Protocol
1757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2

3
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Teren Parohia Movila
Miresii;
E - Proprietate privata.
V – Strada comunala
Destinatie : Parc agrement.
Strada Targului, nr. 570, Cvartal 18, Parcela
404
Suprafața teren : 2.275 mp
Imprejmuire din plasa metalica sudata in
lungime de: 150 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Strada comunală;
E – Strada comunală;
V- Teren primarie;
Destinațția Gradinita cu program normal
nr. 1
Strada Trandafirilor, nr.778, Cvartal 31,
Parcela 775.
Suprafața teren aferent : 2.522 mp;
Suprafața construita totala : 376 mp din
care:
Corp Gradinita cu program normal
Suprafața construită : 376 mp.
Clădire construita din caramida, acoperita
cu tabla, regim de înalțime parter.
Imprejmuire din scandura in lungime de: 31
ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E - Strada comunala;
V – Proprietate privata.
Destinațția Gradinita cu program normal
nr. 2
Strada Ciresilor, nr. 298., Cvartal 20 Parcela
461,
Suprafața teren aferent : 3.135 mp;
Suprafața construita totala : 415 mp din
care:
Corp Gradinita cu program normal nr. 2
Suprafața construită : 403 mp.
Clădire construita din caramida, acoperita
cu tabla, regim de înalțime parter.
Corp Grup sanitar.
Suprafața construită : 12 mp.
Imprejmuire din beton și elemente metalice
sudate in lungime de 100 ml.
Vecinătăți :
N – Strada comunala;
S – Proprietate privata;

4

5

2003

52.200

13.

14.

15.

Imobil sat
Movila
Miresii

1.6.2.

1.6.2.

Imobil sat
Movila
Miresii

Imobil sat
Movila
Miresii

76

36.750
15.450

44.530
40.730
1968

0

3.800

525.900
47.950

1971

465.850

2009

1.550
10.550

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6

Legea 1/2011
actualizata,
HCL
11/27.02.2003

Legea 1/2011
actualizata,
Protocol nr.
1757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
Carte
Funciară75719
Număr cadastral
75719

Legea 84/1995
actualizata,
Protocol
Nr.
757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
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Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2

4

5

16.

1.6.2.

Imobil
sat
Esna

3
E - Strada comunala;
V – Strada comunala;
Destinațția : Scoala Primara Esna
Strada Rozmarinului, nr. 62, Cvartal 5,
Parcela 40.
Suprafața teren aferent : 8.893 mp;
Suprafața construita totala : 238mp, din care
Corp Scoala Primara
Suprafața construita : 190 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Corp Anexa
Suprafața construită : 8 mp.
Corp Grup sanitar
Suprafața construită : 10 mp.
Imprejmuire plasa metalica sudata in
lungime de 300 ml.
Vecinătăți :
N – Strada comunală;
S – Strada comunală;
E - Proprietate privata
V – Strada comunală.
Destinațția : Scoala Primara Țepeșș Vodă
ă
Strada Violetelor, nr. 221 Cvartal 10,
Parcela 101.
Suprafața teren aferent : 10.579 mp;
Suprafața construita totala : 616 mp, din
care
Corp Scoala Primara
Suprafața construita : 413 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Corp magazie
Suprafata construita : 103 mp.
Corp magazie
Suprafata construita : 30 mp.
Corp Grup sanitar
Suprafața construită : 33 mp.
Imprejmuire plasa metalica sudata in
lungime de 350 ml.
Vecinătăți :
N – Strada comunală;
S – Strada comunală;
E - Strada comunală
V –Proprietate privata.
Destinatie : Monumentul eroilor
StradaTargului, nr. 571 Cvartal 25 . Parcela
593
Suprafata construita : 8 mp
Monument construit din piatra masiva, stare
fizica buna
Destinatie : Târg comunal.
Strada Targului nr. 500 A, Cvartal 19,

17.

18.

19.

1.6.2.

1.6.8

1.5.9.

Imobil
sat
Țepeș
Vodă

Monument
eroi
Sat Movila
Miresii

Teren
intravilan

77

369.200
90.000
1965

240.950

1965

3.550

1965

3.800

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6

Legea 1/2011
actualizata,
Protocol
Nr.
757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
Carte Funciară
75449
Număr cadastral
75449

30.900

810.750
126.650
1967

584.450

1967

48.250

1968

3.100

1968

12.250

Legea 84/1995
actualizata,
Protocol
Nr.
757/28.05.2001
HCL
11/27.02.2003
Carte Funciară
74020
Număr cadastral
74020

36.050

1920

36.550
150
36.400

465.100

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
3/26.04.2001

Legea nr.
213/1998,
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crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2
sat Movila
Miresii

3
Parcela 426.
Suprafața teren aferent : 13.600 mp
Suprafata construita 326mp din care:
Corp administrativ.
Suprafata construita: 9mp
Cladire construita din caramida acoperita cu
tabla.
Grup sanitar
Suprafata construita 6 mp.
Cabina paza.
Suprafata construita 6 mp.
Spatiu amenajat pentru vanzare
Suprafata construita: 294 mp
Spatiu construit din structura metalica
usoara acoperita cu tabla.
Tarabe prezentare si desfacere : 32 buc;
Chiosc de vara construit din lemn, fundatie
beton armat.
Suprafata construita : 11 mp.
Trotuare asfaltate in lungime de 374 mp si
latime de 5 m;
Imprejmuire din plasa metalica sudata cu
lungimea de 310 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Strada comunala;
E - Proprietate privata;
V – Strada comunala
Destinațție : Cimitir .
Strada Orizont, nr. 1220, Cvartal 34,
Parcela 343
Suprafața teren :48.013 mp;
Imprejmuire din scandura : 896 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – DN22;
E – Strada comunală;
V – Strada comunala.

4

5
203.450

2009

11.800

2009

2.800

2009

6.550

2009

109.200

2009

11.400
5.000

20.

21.

22.

-

-

-

Teren
intravilan
sat Movila
Miresii

Teren
intravilan
sat Esna

Teren
intravilan
sat Tepes

Destinațție : Cimitir .
Strada Rozmarinului nr. 158,Cvartal 68,
Parcela 1.
Suprafața teren :10.000 mp;
Imprejmuire din plasa metalica: 700 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – DE 457;
E – Strada comunală;
V – Proprietate privata.
Destinațție : Cimitir
Strada Stanjeneilor nr. 399,Cvartal 82 ,
Parcela 34/1.

78

2009

182.950
31.950

1879

675.750
612.150
63.600

1870

147.000
89.300
57.700

1922

153.000

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
actualizata,
HCL
23/26.04.2001

Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001
Administrat de
Parohia Movila
Miresii conform
HCL
47/10.11.2004
Numar cadastral
71630
Carte funciara
71630
Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
23/26.04.2001
Administrat de
Parohia Movila
Miresii conform
HCL
47/10.11.2004
Legea 213/1998,
actualizata,
HCL
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Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0

1

2
Voda

4

5

23.

1.8.6.

Sistem cu
alimentare
cu apa
potabila
sat
Tepes
Voda

3
Suprafața teren : 15.000 mp;
Imprejmuire din plasa: 600 ml.
Vecinătăți :
N – Proprietate privata;
S – Proprietate privata;
E – Strada comunală;
V – Proprietate privata.
Destinatie : Retea distributie apa potabila
sat Tepes Voda
Rețea interioară cu lungimea totală de
10.300 ml, din care :
- conductă PEHD(PE80) DN 180
lungime = 4.350 ml;
- conductă PEHD (PE80) DN 110
lungime = 850 ml;
- conductă PEHD DN 63 lungime =
5.100 ml.
Troita sat Movila Miresii
Strada Orizont, nr. 773, Cvartal 31, Parcela
370
Total suprafață construită : 4 mp
Constructie din lemn cu fundatia de beton.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – DN 22;
E – Teren primarie;
V – Teren primarie;
Destinațția : Centrul rezidential de tip
familial “Speranta Copiilor”
Strada Targului, nr. 500, Cvartal 19, Parcela
426/1.
Suprafața teren aferent : 600 mp;
Suprafața construita totala : 162 mp,
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Imprejmuire din plasa metalica cu lungimea
de 70 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Strada comunală
E – Strada comunală;
V – Teren primarie;
Destinatie : Retea distributie apa potabila
sat Esna.
Rețea aductiune din conducta PEHD, DN
110 cu lungimea totală de 4.970 m.
Rețea distributie cu lungimea totală de
3.100 ml, din care :
- conductă PEHDDN 110 lungime =
350 ml;
- conductă PEHD DN 75 lungime =
850 ml;
- conductă PEHD DN 63 lungime =

2004

577.550

Legea nr.
213/1998,
actualizata,
HCL
45/10.11.2004

2003

2.370
70
2.300

Legea nr.
213/1998,
actualizata,
HCL
45/10.11.2004

2001

241.050

Legea 213/1998
actualizata
HCL
13/20.01.2006
Carte Funciară
75687
Număr cadastral
75687

24.

25.

26.

Troita
Sat Movila
Miresii

1.6.4.

1.8.6.

Imobil sat
Movila
Miresii

Sistem cu
alimentare
cu apa
potabila
sat Esna

79

10.200
223.650
7.200

2009

523.740

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
23/26.04.2001

Legea nr.
213/1998,
actualizata,
HCL
14/25.02.2010
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crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

0

1

2

Elemente de identificare

-

27.

1.6.4.

28.

29.

Imobil sat
Movila
Miresii

Imobil sat
Movila
Miresii

1.6.4.

Imobil
sat Movila
Miresii

3
2040 ml;
conductă PEHD DN 50 lungime =
310 ml.

Destinațția : Centru social de locuinte
protejate pentru peroane cu handicap
Gladiola
Strada Targului, nr. 500, Cvartal 19, Parcela
426/2.
Suprafața teren aferent : 615 mp;
Cladire centru de zi
Suprafața construita totala : 162 mp, din
care
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter.
Gospodarie alimentare cu gaz.
Suprafata construita 15 mp.
Imprejmuire din plasa metalica cu lungimea
de 40 ml.
Vecinătăți :
N – Teren primarie;
S – Strada comunală
E – Teren primarie;
V – Teren primarie;
Destinatie : Parc agrement.
Strada Orizont, nr. 264,Cvartal 34 Parcela
864
Suprafața totala : 622 mp
Chiosc de vara construit din lemn, fundatie
beton armat.
Suprafata construita : 11 mp.
Imprejmuire din plasa sudata in lungime de:
100 ml.
Vecinătăți :
N – DN 22;
S – Teren primarie;
E – Proprietate privata;
V- Strada comunală;
Destinațția : Garaj utilaje agricole
Str. Trandafirilor nr. 647A, Cvartal 32
Parcela 795/1.
Suprafața teren aferent : 250 mp;
Suprafața construita : 101 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter..
Vecinătăți : N – Teren primarie;
S – Proprietate privata;
E - Teren primarie;
V – Strada comunala.

80

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

4

5

245.850

2001

10.450
223.650

2001

7.650

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6

Legea 84/1995
actualizata,
HCL
13/20.01.2006
Carte Funciară
75687
Număr cadastral
75687

4.100

2011

19.700
10.550
5.050
4.100

2014

138.550
4.250
134.300

Legea 84/1995
actualizata,
HCL
15/24.02.2011
Carte
Funciară70294
Număr cadastral
764

Legea 213/1998,
actualizata
Carte
Funciară74736
Număr cadastral
74736
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crt.
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clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii
sau dării
in
folosință

Valoarea
de inventar
(lei)

0
30.

1
-

2
Imobil sat
Movila
Miresii

3
Destinațția : Patforma de depozitare si
gospodarire a gunoiului de grajd
Str. Apusului nr. 1221, Tarla 54, Parcela
355.
Suprafața teren aferent : 3.500 mp;
Suprafața construita : 1121 mp;
Cladire construita din caramida, acoperita cu
tabla, regim de înalțime parter..
Vecinătăți : N – Strada comunala;
S – Teren primarie;
E - Teren primarie;
V – Proprietate privata.
Destinatia Teren intravilan destinat
constructiilor pentru administratie-informare
din categoria “curti-constructii” .
Amplasament – Sat Movila Miresii, Cv 29 ,
P 283.
Adresa : str. Orizont, nr. 1124
Suprafata teren : 5.000 mp.
Vecinătăţi :
N – Teren ape;
S – DN 22;
E - Proprietate privata;
V – Teren primarie.

4
2015

5
644.050

31.

Imobil sat
Movila
Miresii

32.300
611.750

1991

80.750

Situatia juridica
actuala
Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
6
Legea 213/1998,
actualizata,
Numar cadastral
71387
Carte funciara
71387

Legea 213/1998,
actualizata,

Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Movila Miresii

Nr. crt.

Nume

si

prenume
1.

Panțuru

Functia

Functia in cadrul

publica

comisiei

Primar

Președinte

Viceprimar

Membru

Contabil

Membru

Consilier urbanism

Membru

Consilier registrul

Membru

Dumitru
2.

Bădără Vasile

3.

Datcu Nela

4.

Răileanu
Lenuța

5.

Puia Mariana

agricol
6.

Drăguș Viorel

Secretar comuna
81

Secretar comisie

Semnatura
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂREA NR. 39
DIN 20.06.2018
privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventare aflate in
patrimoniul comunei Movila Miresii
20.06.2018;

Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit in șsedinta ordinara in data de

Având în vedere :
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatul compartimenelor
de specialitate;
- raportul Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert;
- prevederile art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, respectiv a Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c” , alin.95), lit. b si art. 123 din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45, alin.(1) si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată;
HOTARASTE
Art.1Se aprobă scoaterea din functiune si casarea urmatoarelor obiecte de inventar
care fac parte din patrimoniul privat al comunei Movila Miresii, având norma de casare
îndeplinită :
- Corpuri iluminat public stradal 280 buc.
Art.2 Dupa scoaterea din functiune a urmatoarelor oobiecte de inventar se va proceda
la casarea sau valorificarea bunurilor prevazute la art. 1 de către comisia constituită prin
dispoziţia Primarului comunei, conform normelor legale în vigoare prin distrugere sau
valorificarea obiectelor de inventar în vederea scăderii în contabilitate.
Art.3 Bunurile casate vor fi scăzute din inventar pe baza procesului verbal de casare.
Materialele rezultate din casare vor fi vândute prin licitatie publica, sumele încasate urmând
a se constitui venituri la bugetul local.
Art.4 Compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5 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.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 20.06.2018 cu un numar de 11 voturi din numarul total de
13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

82
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Presedinte de sedință
Consilier,
Boboc Ionel

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna,
Drăguș Viorel

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 40
DIN 20.06.2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in
data de 20.06.2018;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat de dna. contabila;
-avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert;
-art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si complet`rile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1
urmeaza:

Bugetul local pentru anul 2018 sectiuna functionare se rectifica dupa cum
mii lei

Capitol bugetar
Venituri total, din
care
Impozit pe venit
Impozite si taxe
proprietate
Cheltuieli total
Autoritati publicebunuri si servicii
Culturabunuri si servicii
Locuinte- Dezvoltare-

Trimestrul II
Initial Rectificat Influenta
3566
3733
+167

Initial
4497

Trimestrui III
Rectificat Influenta
4330
-167

253
145

315
250

+62
+105

253
150

191
45

-62
-105

3866
2426

4033
2573

+167
+147

4497
865

4330
718

-167
-147

40

50

+10

75

65

-10

288

298

+10

132

122

-10
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bunuri si servicii
Art.2Se aproba rectificarea bugetului local detaliat pe venituri si cheltuieli conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotatare.
Art.3 Cu aducerea la [ndeplinire a prevederilor prezentei hot`r@ri se [ns`rcineaz`
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.
Art.4 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.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 20.06.2018 cu un numar de 11 voturi din numarul total de 13
consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

Presedinte de sedință
Consilier,
Boboc Ionel

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar comuna,
Drăguș Viorel
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 39
DIN 29.06.2018
privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare pentru luna MAI 2018.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29.06.2018
Având în vedere adresa nr. 1196/18.06.2018 emisa de Şcoala Gimnazială Unirea, prin
care se solicită aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic, care solicita decontarea
cheltuielilor de deplasare pentru luna MAI 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 05.06.2018, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale
Unirea, pentru luna MAI 2018 suma de 5473 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,
CONSILIER LOCAL,
ORZAN VASILICA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 41
DIN 29.06.2018
privind închirierea prin licitatie publica către Oficiului Judetean de Posta Braila a
Spațiului 1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii “Scoala Unirea”, jud. Braila,
proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu destinație Oficiu
Postal.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29.06.2018
Având în vedere:
Hotararea Consiliului Local nr. 40/29.06.2018 privind revocarea H.C.L. nr. 28/2018
privind inchirierea prin incredintare directa catre Oficiului Judetean de Posta Braila a Spațiului
1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii “Scoala Unirea”, jud. Braila, proprietatea UAT Unirea,
domeniul public al comunei Unirea, cu destinație Oficiu Postal.
Solicitarea Oficiului Judetean de Posta Braila nr. 317/4520/24.04.2017 privind
inchirierea unui spatiu pentru Oficiul Postal Unirea, înregistrată la Primăria comunei Unirea
sub nr. 2021/25.04.2017;
Hotararea Consiliului Local Unirea nr. 15/30.01.2018 privind insusirea Raportului de
evaluare a Spatiului nr. 1 – Oficiul Postal Unirea in suprafata de 15 mp;
Raportul de aprobare al primarului comunei, referatul de specialitate, precum si
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile art. 20 alin (10 lit „b“, „e“ si „k“ din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
- art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) şi ale art. 123 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1) lit.“b“ din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă închirierea prin licitatie publica către Oficiului Judetean de Posta
Braila a Spațiului 1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii “Scoala Unirea”, jud. Braila,
proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu destinație Oficiu Postal.
Art.2 Se aprobă Regulamentul de închiriere a spaţiului prevăzut în art.1, aflat în
administrarea Consiliului Local al comunei Unirea, în forma prezentată în anexa nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Preţul de pornire al licitaţiei pentru spaţiul prevăzut la art.1 este de 40 lei/lună,
conform Raportului de evaluare.
Art.4Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri este de 5
ani.
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Art.5 Se mandatează primarul Comunei Unirea, dl.Ungureanu Ioan ca în numele şi
pentru Comuna Unirea să încheie şi să semneze contractul de închiriere cu ofertantul
declarat câştigătorul licitaţiei de către comisia de licitaţie.
Art.6 Prezenta se comunica Primarului comunei Unirea, Institutiei Prefectului Judetului
Braila si se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
ORZAN VASILICA

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42
DIN 29.06.2018
privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Extindere iluminat
stradal in comuna Unirea, judetul Braila”

-

-

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29.06.2018.
Avand în vedere
Avand în vedere Expunerea de motive iniţiata de primarul localităţii
HCJ nr. 9/12.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierii
Judetului Braila- Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale –
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public,
pentru anul 2018;
Conform prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale
In temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” pct.1; art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1Se aproba actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai
investitiei“Extindere iluminat stradal in comuna Unirea, judetul Braila”, conform ANEXA
care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin
compartimentul de specialitate;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ORZAN VASILICA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 43
DIN 29.06.2018
privind:aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul
Brăila prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea si realizarea lucrărilor de
construcţii aferente obiectivului de investiţii: “EXTINDERE ILUMINAT STRADAL in
comuna Unirea, judetul Braila”.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 29.06.2018.
Avand în vedere Expunerea de motive iniţiata de primarul localităţii
- HCJ nr. 9/12.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierii
Judetului Braila- Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul
2018;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 2 litera „e”, alin.6 lit. „a”, coroborat cu alin.7 litera „c” din acelaşi
articol si art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu
modificările si completările ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba asociereacomunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii
aferente obiectivului de investitii:“Extindere iluminat stradal in comuna Unirea, judetul
Braila”.
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Unirea pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 59 112,72 lei va fi suportata din bugetul propriu al comunei
Unirea pe anul 2018, din capitolul 51.02, titlul 71, art. 01 01.
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentaţiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aproba conţinutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat intre
Consiliul Judeţean Brăila si Consiliul local al comunei Unirea, potrivit anexei, parte integranta
din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea isi produce efecte după aprobarea asocierii de Consiliul Judetean
Braila si semnarea contractului de asociere de către partile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul Dr. Ungureanu D.Ioan, Primar al comunei, Unirea in
vederea semnării contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul
economic.
Art.8Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
ORZAN VASILICA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 32
DIN 28.06.2018
privind: Modificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 28.06.2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-nei Primar
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate;
cu privire la necesitatea aprobării modificării bugetului local ;
In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002
privind finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal ;
republicată cu
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile
ulterioare privind administratia publica locala.
HOTARASTE:
Art.1 Se modifică bugetul local între articole si alineate la titlul 10 –cheltuieli salarialeviramente retineri salariat si contributii angajator astfel :
Cap. 67.02.03.02.10.02.06. = - 2 mii lei
Cap. 67.02.03.02.10.01.01. = + 2 mii lei
Cap. 68.02.05.02.10.01.01.= - 1 mii lei
Cap. 68.02.05.02.10.03.07.= + 1 mii lei
Art .2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va
duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice
mijloace de informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice
Brăila și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de sedinta,
Puia Ionel

Contrasemneaza,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 33
DIN 28.06.2018
privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 28.06.2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-nei Primar
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate
cu privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local ;
In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002
privind finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal ;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile
ulterioare privind administratia publica locala.
HOTARASTE:
Art.1 Se rectifică bugetul local cu suma de 35 mii lei ca urmare a organizarii
festivalului DATINI,JOC ȘI VOIE BUNĂ în perioada 20-21 iulie 2018 astfel:
Cap. 37.02.01 = - 35 mii lei
Cap. 67.02.50.20.01.30. = - 35 mii lei
Cap. 70.02.06.= - 35 mii lei
Cap. 67.02.50.20.01.30. = - 35 mii lei
Art .2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va
duce la îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice
mijloace de informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice
Brăila și tuturor persoanelor interesate.
Președinte de sedinta,
Puia Ionel

Contrasemneaza,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL
ROMANU
HOTARAREA Nr.34
Din 28 Iunie 2018
privind organizarea festivalului anual DATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF.
ILIE’’în comuna Romanu

•
•
•
•
•

Având în vedere :
expunerea de motive a din Primarului comunei Romanu;
prevederile Legii nr.140/18.07.2012 pentru aprobarea OUG nr.111/2011 privind cadrul
legal general de reglementare a comunicațiilor;
HCL privind aprobarea bugetului local;
Avizele comisiilor de specialitate;
prevederile Legii.nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 al.1,2, lit.d,4 lit.a
alin.6 lit.a,pct1,4,5 si 16, art.45 și art.115 al.1, lit.b, al.3, lit.a și b din Lg.nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată cu modificarile și completările
ulterioare
HOTĂRÂȘTE :

Art.1 Se aprobă instituirea Festivalului DATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC
DE SF. ILIE’’ care se va serba anual pe data de 20 si 21 Iulie 2018.
Art.2 Se aprobă derularea activităților cultural artistice și sportive cu ocazia
festivalului și finanțarea acestora din bugetul local anual al comunei Romanu, cu suma de
35.000 lei.
Art.3 În vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor organizate cu ocazia
FestivaluluiDATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF. ILIE’’se numește un comitet
de organizare care va avea următoarea componență:
1. Chirpac Gheorghe-viceprimar;
2. Vîrban Dorina-referent;
3. Chirpac Cornel-consilier;
4. Mitu Georgel-consilier:
5. Ioan Georgiana-Tănțica-director Școala gimnazială Romanu
Art.4Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului județului Brăila
-comitetului de organizare
-compartimentului financiar-contabil
-locuitorilor comunei
-sit-ului instituției
Presedinte de sedinta,
Puia Ionel

Contrasemneaza,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

91

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2018_____________

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL
ROMANU
HOTARAREA Nr.35
Din 28 Iunie 2018
privind : aprobarea devizului general actualizat după licitație si aprobarea valorii totale
constituită din cofinantarea PNDL și al cofinanțării de către beneficiar al proiectului “
Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila .
.2018;

2020;

Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 28.06
Avand in vedere :
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu;
-Avizul comisiilor de specialitate;
- HG. Nr.1069/2007 privind Strategia energetică a Romaniei pentru perioada 2007-

-Directivele nr.2006/32/CE și 2012/27/CE a Parlamentului European
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu
modificările și completările ulterioare;
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală”
Modernizarea satului romănesc” ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri
judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în
interiorul localităților;
-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1Se aprobă devizul general actualizat după licitație si aprobarea valorii totale al
obiectivului de investiții “Modernizare străzi în comuna Romanu”,judetul Braila ,în valoare
totală de 13.382.779,16 lei cofinanțare PNDL si 244.421,47 lei cofinanțare beneficiar
,conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2Se mandateaza doamna Ioniță Steluța, Primar al comunei Romanu cu sprijinul
Consiliului local Romanu,judetul Braila.
Art.3Cu
aducerea
la
indeplinire
a
prezentei
hotarari
se
insarcineaza
Compartimentul contabilitate.
Art.4Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei
Prefectului Judetul Braila, precum si celor interesati.
Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL
ROMANU
HOTARAREA Nr.36
Din 28 Iunie 2018
privind- Darea în folosinta gratuita una cameră în suptafață de 11,30 mp. din sediul
UAT Romanu ,Circumscripției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Zonale-Romanu,jud.Braila
Consiliul local Romanu întrunit în șediță ordinara la data de 28.06.2018;
Examinand Proiectul de hotarare , Expunerea de motive al Primarului com.Romanu și
Referatul compartimentului contabilitate;
Avizele Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu HCL nr. 14 / 16.02.2018,anexa 2,pct.8 , privind inventarul bunurior
care apartin domeniului public al comunei;
In conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia precum si ale art.874 si 875 din Legea nr.287 / 2009 privind Codul Civil,republicat;
In baza art. 36 alin.5 lit.a si alin.6 lit.a si art.39 din Legea nr.215/2001 republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul ar.45 din Legea nr.215/2001 republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locală;
HOTARASTE:
Art.1Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, Circumscripției
Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Zonale-Romanu din cadrul DSVSA
Brăila,una cameră în suptafață de 11,30 mp. din sediul UAT Romanu conform schiței anexă
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aprobă Contractul cadru de Comodat conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art.3De aducere la îndeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na Ioniță
Steluța,primarul com.Romanu.
Art.4D-ul Zainea Cristian,secretar comună va populariza prezenta tuturor persoanelor
interesate.
Presedinta de sedință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristisn George
ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL
ROMANU
HOTARAREA Nr.37
Din 28 Iunie 2018
93

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2018_____________

privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti
persoane
fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari
judecatoresti şi executate de către persoanele fizice contraveniente
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 28.06.2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului ;
Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si
debitare a amenzilor
Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;
Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi
în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale;
Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001
aadministratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 925 lei, reprezentand amenzi
contraventionale, contravenienti persoane fizice, înlocuite cu ore de munca
neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către
persoanele fizice contraveniente.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul
verbal inregistratsub nr.2319/10.05.2018,parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane.
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati
prin grija secretarului comunei.
Președinte de ședință,
Puia Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comună,
Zainea Cristian George
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