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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.196
din 30 AUGUST 2017
privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
judeţean al d-nei Şerban Gianina şi declararea “vacant” a locului deţinut
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi raportul Direcţiei
administraţie publică, contencios şi Referatul constatator al situaţiei de încetare a mandatului doamnei consilier
judeţean Şerban Gianina înainte de expirarea duratei normale;
Ţinând seama de solicitarea doamnei Şerban Gianina de renunţarea din calitatea de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila cu nr.13825/11.08.2017 ;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii
internaţionale ;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.“a” şi alin.3, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
d-nei Şerban Gianina, prin demisie.
Art. 2 – Se declară « vacant » locul deţinut de d-na Şerban Gianina pe lista Partidului Social Democrat Brăila.
Art. 3 – Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.197
din 30 AUGUST 2017

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Munteanu Dumitru membru al Partidului Social
Democrat – Organizaţia Judeţeana Brăila
Consiliul judeţean Brăila întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 august 2017;
Având expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila , adresa Partidului Social DemocratOrganizaţia Judeţeană Brăila nr. 128/16.08.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 13855/16.08.2017,
prin care se confirmă apartenenţa la Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila a d-lui Munteanu
Dumitru, următorul supleant pe lista de candidaţi la alegerile din 05 iunie 2016 şi raportul Comisiei de validare prin
care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Munteanu Dumitru;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii
internaţionale;
În conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale;
În temeiul precederilor art.97 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se validează mandatul de consilier judeţean al d-lui Munteanu Dumitru din partea Partidului Social
Democrat-Organizaţia Judeţeană Brăila.
Art.2. – Cu drept de contestaţie in termen de 5 zile de la adoptare/comunicare, la instanţa de contencios
administrativ.
Art.3. – Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios
prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.198
din 30 AUGUST 2017

privind: stabilirea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Brăila şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al acesteia
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila înregistrat sub nr. 41919/09.08.2017, Raportul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios nr.14375/23.08.2017 şi Raportul Secretarului Judeţului Brăila nr. 14402/24.08.2017.
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii
internaţionale;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei
pentru protecţia copilului; prevederile art.115 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”, alin.2, lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97, alin.1 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1- Se aprobă stabilirea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Brăila, după cum urmează :
Dumitrel Priceputu, secretarul judeţului Brăila – preşedinte;
Simona Daniela Cimpoae, director general DGASPC Brăila – vicepreşedinte;
Liliana Lenuţa Petre , medic primar pediatru, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Brăila - membru;
Marilena Oancea, profesor, consilier şcolar, reprezentant Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila – membru;
Manuela Cazan, profesor, consilier şcolar, reprezentant Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila – membru supleant;
Anişoara Bănuţă, reprezentant Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Brăila – membru;
Adriana Picui, reprezentant Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Brăila – membru supleant;
Gabriela Honorina Popescu, reprezentant Asociaţia de Binefacere Diaconia - membru
Aurica Panturu, reprezentant Asociaţia de Binefacere Diaconia – membru supleant;
Lînă Meiroşu, reprezentant Asociaţia Speranţa pentru copii şi adulţi cu handicap - membru;
Cezarina Nicoleta Barbu, reprezentant Asociaţia Speranţa pentru copii şi adulţi cu handicap – membru supleant.
Art.2- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Brăila, în formă
prevăzută în anexă I, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
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Art.3-Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic motivate.
Art.4- Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Brăila, precum şi secretarul
acesteia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului
Judeţean Brăila.
Art.5- Începând cu dată adoptării prezenţei hotărâri, încetează aplicabilitatea tuturor hotărârilor adoptate de către
Consiliului Judeţean Brăila referitoare la componentă Comisiei pentru Protecţia Copilului Brăila şi la Regulamentul
de organizare şi funcţionare al acesteia.
Art.6- Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios,
prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.199
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă şi sprijin
pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, organizat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, şi raportul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila înregistrat sub nr. 41334/07.08.2017;
Văzând avizele Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare sifunctionare a serviciilor sociale, modificată prin
HG 584/2016 şi Hotărârii Guvernului României nr.118/2014
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale ;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97, alin.1 şi art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă şi sprijin pentru
readaptarea copilului cu probleme psihosociale, organizat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Brăila, în formă prevăzută în anexă I.
Art.2 - Anexă I face parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3 - Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios,
prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.200
din 30 AUGUST 2017
privind: îndreptarea erorii materiale din art.2 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de
Consiliere şi Intervenţie pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat-Linie telefonică de urgenţă din
cadrul Complexului de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama-copil şi a
victimelor violenţei în familie
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila înregistrat sub nr. 41102/04.08.2017.
Văzând avizele Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată prin
HG 584/2016 şi Hotărârii Guvernului României nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale ;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97, alin.1 şi art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se modifică art.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de consiliere şi intervenţie
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, repatriat – linie telefonică de urgenţă din cadrul Complexului de servicii
pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama-copil şi a victimelor violenţei în familie aprobat
conform art.14 al Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr.201/28 noiembrie 2016, privind aprobarea Regulamentelor
de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale destinate protecţiei copilului, organizate în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, care va avea următorul cuprins : “ ART. 2 Identificarea
serviciului social
Serviciul social Centrul de Consiliere şi Intervenţie pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat- Linie
telefonică de urgenţă, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr.
00316/10.04.2014, cu sediul în municipiul Brăila, str Dobrogeanu Gherea nr.73A. “
Art.2 - Celalalte prevederi din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr.201/28 noiembrie 2016, privind
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale destinate protecţiei copilului,
organizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila rămân neschimbate.
Art.3 - Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios,
prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.201
din 30 AUGUST 2017
privind: prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacanţe de director
executiv la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila, de către dl.Cioran Ionel
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi Raportul Biroului
resurse umane, salarizare privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere
vacanţe de director executiv la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila, de către dl.Cioran Ionel;
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale,
Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.2/31.01.2017, precum şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;
În conformitate cu prevederile art.92 alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările uletrioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –Începând cu luna august 2017, se prelungeşte exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacanţe de director executiv la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila de către dl. Cioran
Ionel, consilier juridic în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
Art.2. –Măsură prevăzută la art.1 se dispune pe o perioada de maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
Art.3. -Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează dl. Cioran Ionel şi Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
Art.4.– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.202
din 30 AUGUST 2017
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul de specialitate al
Direcţiei Tehnice şi lucrări publice, raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare, precum şi raportul
de specialitate al Direcţiei Administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară;
Pe baza prevederilor art.107 alin.2 lit. “b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Văzând avizele Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii
internaţionale şi ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a” şi alin.2 lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.2. – Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează direcţiile de specialitate,
birourile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila.
Art.4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii domni consilieri judeţeni: Cortez
Vasile, Da Roş Mario-Spiridon, Dănăilă Zaharia-Alexandru; Enuţă Ionel; Lungu Dănuţ, Nechita Ovidiu, Pascale
Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Varga Vasile-Constantin.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.203
din 30 AUGUST 2017

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Biroului Resurse
umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, precum şi adresa nr.2267/01.08.2017 a Spitalului de
Pneumoftiziologie Brăila;
Văzând avizul Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”, alin.2 lit.”c” şi alin.5 lit”a” pct.3 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –Se aprobă modificarea organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.2. –Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, conform anexei nr.2, care
face parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Spitalul de Pneumoftiziologie
Brăila.
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Art.4. –Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios,
prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.204
din 30 AUGUST 2017

privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul Biroului resurse
umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Brăila, precum şi adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila nr.13372/08.08.2017;
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale şi al
Comisiei de buget–finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.107 alin.2 lit.“b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” şi alin.2 lit.”c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.”c”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila, conform
anexei nr.1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Judeţeană de Evidenţă
a Persoanelor Brăila.
Art.3. – Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie publică, contencios,
prezenţa hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.205
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii « Lyra George Cavadia »
Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi Raportul Biroului
resurse umane, salarizare;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, tineret şi
activităţi sportive, precum şi Notă de fundamentare nr.590/01.08.2017 a Filarmonicii « Lyra – George Cavadia»
Brăila;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a” şi alin.2 lit.”c” , precum şi ale art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –Se aprobă modificarea organigramei Filarmonicii « Lyra – George Cavadia» Brăila, conform anexei nr.1
parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.2. –Se aprobă modificarea statului de funcţii al Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Brăila, conform anexei nr.2
parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3. -Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Filarmonica « Lyra-George
Cavadia » Brăila.
Art.4.– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii domni consilieri judeţeni: Cortez
Vasile, Da Roş Mario-Spiridon, Dănăilă Zaharia-Alexandru; Lungu Dănuţ, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile,
Sîrbu Marian, Varga Vasile-Constantin. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.206
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea proiectului „Brăila-tărâmul pescăresc de altădată” şi a Acordului de parteneriat între
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Brăila şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul comun al Direcţiei
Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administraţie Publică, Contencios precum
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şi adresa Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila nr.1987/11.08.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila cu
nr.13756/11.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime 2014 - 2020, Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila, Măsură 2.1. –
Revitalizarea şi valorificarea identităţii locale;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.“e” şi alin.5 lit.”a” pct.4 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă proiectul cu titlul „Brăila-tărâmul pescăresc de altădată”, în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020,
Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila, Măsură 2.1. Revitalizarea şi
valorificarea identităţii locale.
Art.2.- Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT Judeţul Brăila şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila în
vederea implementării în comun a proiectului cu titlul „Brăila-tărâmul pescăresc de altădată” în cadrul Programului
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei
Pescăreşti a Judeţului Brăila, Măsură 2.1. Revitalizarea şi valorificarea identităţii locale, prevăzut în Anexă, parte
integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Brăila-tărâmul pescăresc de altădată”, în suma de 994.026,42 lei .
Art.4- Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila, în cuantum de 86.526,42
lei.
Art.5 –(1)Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „ Brăila-tărâmul pescăresc de altădată” se vor asigura din bugetul Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati”
Brăila.
(2)Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere pentru proiectul „Brăila-tărâmul pescăresc de
altădată”, pe întreagă perioada de durabilitate a acestuia se vor suportă de către Biblioteca Judeţeană „Panait
Istrati” Brăila.
Art.6- Se împuterniceşte domnul Francisk-Iulian Chiriac, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, să
semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 2.
Art.7-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Biblioteca Judeţeană „Panait
Istrati” Brăila şi Direcţia Strategii de Dezvoltare.
Art.8–Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grijă Compartimentului Cancelarie şi Arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR. 207
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosinţă gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul
Contractului de Finanţare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară
3, Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, până la dată de 29.03.2018
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul comun al
Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară nr.1295102.08.2017,
Contractul de furnizare produse nr.56/29.05.2012 privind furnizarea şi montarea mobilierului specific serviciilor de
sănătate, în cadrul proiectului “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Brăila”;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi internaţionale;
În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul
Contractului de Finanţare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3,
Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, până la dată de 29.03.2018.
Art.2. - Bunurile menţionate la art.1, sunt cuprinse în Anexă nr.1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3. - Condiţiile exercitării dreptului de folosinţă gratuită sunt prevăzute în Anexă nr.2, parte integrantă din
prezenţa hotărâre.
Art.4. - Mobilierul este predat către spital pe baza de proces verbal de predare-primire.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Administrare Patrimoniu
şi Evidenţă Bugetară şi Direcţia Strategii de Dezvoltare.
Art.6. - Prin grijă Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, prezenţa hotărâre va fi comunicată: Instituţiei
Prefectului Judeţului Brăila; Direcţiei Strategii de Dezvoltare;Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară
şi Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila;
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.208
din 30 AUGUST 2017

privind : aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 176 mp. situat în localitatea Unirea, Cvartalul 20, Parcelă
977, LOT 1 din domeniul public al comunei Unirea şi administrarea Consiliului Local al Comunei Unirea, în
domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
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Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul Direcţiei
Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară înregistrat cu nr.14593/28.08.2017, prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Unirea nr.60/28.08.2017 privind ,,Însuşirea şi aprobarea documentaţiei de dezmembrare a
terenului intravilan în suprafaţă de 1540 mp în 2 loturi şi trecera lot 1 – în suprafaţă de 176 mp din domeniul public al
comunei Unirea şi administrarea Consiliului Local al Comunei Unirea în domeniul public al judeţului Brăila şi
administrarea Consiliului Judeţean Brăila;
Văzând avizele Comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
În baza prevederilor art.9 alin.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 863, lit ,,f” din Noul Cod Civil;
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.,,c”, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.97 şi art.115, alin.1, lit.,,c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 176 mp. situat în localitatea Unirea, Cvartalul 20, Parcelă 977,
LOT 1 din domeniul public al comunei Unirea şi administrarea Consiliului Local al Comunei Unirea, în domeniul
public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila.
Art.2 - Datele de identificare şi planul de situaţie ale imobilului menţionat la art.1 sunt prezentate în Anexele nr.1 şi
nr.2, părţi integrante din prezenţa hotărâre.
Art.3 – Predarea preluarea terenului se va realiza pe baza unui proces verbal încheiat între Consiliul Local al
Comunei Unirea şi Consiliul Judeţean Brăila.
Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Administrare Patrimoniu
şi Evidenţă Bugetară din cadrul Consiliului Judeţean Brăila şi Consiliul Local al Comunei Unirea.
Art.5 - Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.209
din 30 AUGUST 2017
privind:aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie)-revizia 1 şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Reconversie
funcţional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul Brăila ”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017:
Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul Bibliotecii
Judeţene ”Panait Istrati”, nr. 2024 din 21.08.2017 şi raportul Direcţiei Strategii de Dezvoltare nr.14200/22.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
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publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget –finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit.„f" şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 44, alin. 1, din Legea finanţelor
publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 al. 1, lit. „c" din Legea administraţiei publice locale nr. 251/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie)-revizia 1(prevăzută în Anexă 1-parte integrantă din prezenţa hotărâre) şi indicatorii tehnico- economici
(prevăzuţi în Anexă 2-parte integrantă din prezenţa hotărâre)
pentru obiectivul de investiţii „Reconversie funcţional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul Brăila ”.
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Biblioteca Judeţeană ”Panait
Istrati” Brăila.
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.210
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investiţie: „Modernizare drum judeţean DJ 212 A, Brăila - Marasu, km 42+000 – km
59+000”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14029/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art. 8 alin.3 din Normele Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit.“f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 44, alin 1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 115 alin.1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : „Modernizare drum judeţen DJ 212A, Brăila- Marasu - km 42+000 – km 59+000”, în valoare de
396.223,60 lei cu TVA.conform anexei 1, parte integrantă a prezenţei hotărâri.
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Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.211
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat pentru obiectivul de investiţie: “Lucrări de reabilitare DJ 221B, Brăila - Vădeni, km. 1+000 ÷
km. 7+300”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice şi
Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14022/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art.8 alin.3 din Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 44, alin 1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : “Lucrări de reabilitare DJ 221B, Brăila - Vădeni, km. 1+000 ÷ km.
7+300”, în valoare de 204.708,00 lei cu TVA conform anexei 1, parte integrantă a prezenţei hotărâri.
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Enuţă Ionel.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.212
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investiţie:„Modernizare drum judeţen DJ 203R, DJ211-Liscoteanca, km 22+500 - km
24+500, Judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice şi
Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14026/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art.8 alin.3 din Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit.“f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.44, alin.1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art 97 şi art.115, alin.1, lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : „Modernizare drum judeţen DJ 203R, DJ211-Liscoteanca, km
22+500 - km 24+500, Judeţul Brăila, ”în valoare de 86.008,54 lei cu TVA conform anexei 1, parte integrantă a
prezenţei hotărâri.
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.213
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investiţie:“Modernizare drum judeţean DJ 255A, Cotu Lung - DN 23, km. 26+000 ÷ km.
30+000, Judeţul Brăila”
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Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14041/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art.8 alin.3 din Normele Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 44, alin.1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : “Modernizare drum judeţean DJ 255A, Cotu Lung - DN 23, km. 26+000 ÷ km. 30+000, Judeţul Brăila”, în
valoare de 128.561,60 lei cu TVA, conform anexei 1, parte integrantă a prezenţei hotărâri.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.214
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare DC 59, DJ 212A - Blasova, km 0+000 – km 11+000”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice şi
Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14055/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin. 5 coroborate cu dispoziţiile art. 8 alin.3 din Normele Metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin. 3, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 44, alin 1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : “Reabilitare DC 59, DJ 212A - Blasova, km 0+000 – km 11+000”, în valoare de 64.592,57 lei cu TVA.,
conform anexei 1, parte integrantă a prezenţei hotărâri.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
Art.3. -Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.215
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat pentru obiectivul de investiţie: “Lucrări reabilitare DJ 211B, Victoria - Mihai Bravu, km.
17+550 ÷ km. 27+550, Judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul Direcţiei Tehnice şi
Lucrări Publice înregistrat sub nr. 14047/18.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art. 8 alin.3 din Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.3, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.44, alin.1 din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de
investiţie : “Lucrări reabilitare DJ 211B, Victoria - Mihai Bravu, km. 17+550 ÷ km. 27+550, Judeţul Brăila”, în valoare
de 256.996,00 lei cu TVA, conform anexei 1, parte integrantă a prezenţei hotărâri.
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări
Publice.
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Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Varga Vasile
Constantin.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.216
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Brăila la bugetul de venituri şi cheltuieli al
Agenţiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Brăila intrunit in şedinţa ordinară din data de 30 august 2017;
Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, raportul de specialitate comun al
Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară nr.1427223.08.2017,
precum şi adresa nr.12085/21.08.2017 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
inregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 14162/21.08.2017;
Luând in considerare raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
Având in vedere Convenţia de constituire a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
In baza prevederilor art.7 alin.4 din Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională in Romania, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Brăila la bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei de Dezvoltare
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017, in valoare de 450.000 lei .
Art.2 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Direcţiei Administrare Patrimoniu
şi Evidenţă Bugetară.
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios,
prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Dobrotă Marius
Valentin.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.217
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Brăila la finanţarea Proiectului „Fazarea proiectului
Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Brăila” Faza 2 POIM
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul Serviciului de
Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităti Publice înregistrat sub nr. 13810/16.08.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale;
În conformitate cu dispoziţiile art.8, alin.1 si alin.3, lit.”f”,si lit.„g” si art. 9 alin.1, lit.”d” din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/08.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare; art.6 alin.1, lit.”g” din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor 101/25.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ghidului
solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1. - Reducerea numărului depozitelor
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România şi prevederile art.35, art.44 şi
art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Conform prevederilor art.91, alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”a” si lit.”b”, alin.5 lit.”a”, pct.13, si alin.6 lit.”a” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila la finanţarea proiectului „Fazarea
proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila” in valoare de 4.552.102 LEI.
(2) Contribuţia Judeţului Brăila va acoperi:
604.672 Lei, reprezintă valoarea Contribuţiei locale aferentă costurilor eligibile ale proiectului, reprezentând 2% din
valoarea totală eligibilă a proiectului;
3.457.632 Lei, reprezintă valoarea Contribuţiei proprii a Beneficiarului la co-finanţarea proiectului (Non-Funding Gap);
489.798 Lei, reprezintă valoarea Contributiei la finantarea costurilor neeligibile inclusiv TVA.
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din
cadrul Consiliului Judeţean Brăila.
Art.3. - Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţie publică, contencios,
prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Serviciului de
Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, ADI ECO DUNAREA Brăila şi altor instituţii interesate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.218
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Unirea, prin
Consiliul Local Unirea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare biblioteca
şcolară, localitatea Valea Cânepii, comună Unirea, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Ca urmare a adresei Comunei Unirea nr. 3565/27.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
12704/28.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 litera ”c” din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Unirea, prin Consiliul Local
Unirea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare biblioteca şcolară, localitatea Valea
Cânepii, comună Unirea, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
109.682,40 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe anul
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 103.761,60 lei, reprezentând contribuţia Comunei Unirea, prin
Consiliul local Unirea, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Unirea, aprobat pe anul 2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Unirea, prin Consiliul Local Unirea, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Unirea, prin Consiliul Local Unirea.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi “pentru”. S-a abţinut de la vot domnul consilier judeţean Mortu Viorel. Nu a
participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.219
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Gemenele, prin
Consiliul Local Gemenele pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Asfaltare şi podeţe
acces betonate, stradă Biserica Sf. Neculai, localitatea Gemenele”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Că urmare a adresei Comunei Gemenele nr. 2122/25.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
12319/25.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Gemenele, prin Consiliul
Local Gemenele pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Asfaltare şi podeţe acces betonate, stradă
Biserica Sf. Neculai, localitatea Gemenele”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
233.265,404 lei, reprezentând 24,14% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 600.000,00 lei, reprezentând contribuţia Comunei Gemenele, prin
Consiliul local Gemenele, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Gemenele, aprobat pe anul
2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele, potrivit anexei 2, parte integrantă din
prezenţa hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele.
Art.7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art.8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.220
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Siliştea, prin
Consiliul Local Siliştea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire sala de
festivităţi şi împrejmuire, sat Muchea, comună Siliştea”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Că urmare a adresei Comunei Siliştea nr. 4504/19.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
12020/19.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Siliştea, prin Consiliul Local
Siliştea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire sala de festivităţi şi împrejmuire, sat
Muchea, comună Siliştea”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
500.000,00 lei, reprezentând 28,62% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 1.000.000,00 lei, reprezentând contribuţia Comunei Siliştea, prin
Consiliul local Siliştea, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Siliştea, aprobat pe anul 2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Siliştea, prin Consiliul Local Siliştea, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Siliştea, prin Consiliul Local Siliştea.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.221
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Surdila Gaiseanca,
prin Consiliul Local Surdila Gaiseanca pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire
vestiare şi gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Gaiseanca, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Ca urmare a adresei Comunei Surdila Gaiseanca nr. 2240//31.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub
nr. 12820/31.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 litera ”c” din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Surdila Gaiseanca, prin
Consiliul Local Surdila Gaiseanca pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire vestiare şi
gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Gaiseanca, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
202.324,34 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe anul
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 187.212,72 lei, reprezentând contribuţia Comunei Surdila Gaiseanca,
prin Consiliul local Surdila Gaiseanca, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei
tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Surdila Gaiseanca,
aprobat pe anul 2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local Surdila Gaiseanca, potrivit anexei 2, parte
integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local Surdila Gaiseanca.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.222
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Zavoaia, prin
Consiliul Local Zavoaia pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire garaj pentru
microbuze şcolare, comună Zavoaia, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Că urmare a adresei Comunei Zavoaia nr. 3235/31.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
12809/31.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Zavoaia, prin Consiliul
Local Zavoaia pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire garaj pentru microbuze şcolare,
comună Zavoaia, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
206.095,00 lei, reprezentând 46,04% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 268.328,14 lei, reprezentând contribuţia Comunei Zavoaia, prin
Consiliul local Zavoaia, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Zavoaia, aprobat pe anul 2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Zavoaia, prin Consiliul Local Zavoaia, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Zavoaia, prin Consiliul Local Zavoaia.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.223
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Scortaru Nou, prin
Consiliul Local Scortaru Nou pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Amenajare teren de
sport multifuncţional şcoală Scortaru Nou, comună Scortaru Nou, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Că urmare a adresei Comunei Scortaru Nou nr. 3423/14.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila
sub nr. 11751/14.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Scortaru Nou, prin Consiliul
Local Scortaru Nou pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Amenajare teren de sport
multifuncţional şcoală Scortaru Nou, comună Scortaru Nou, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
114.854,00 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe anul
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 88.463,00 lei, reprezentând contribuţia Comunei Scortaru Nou, prin
Consiliul local Scortaru Nou, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Scortaru Nou, aprobat pe anul
2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou, potrivit anexei 2, parte integrantă din
prezenţa hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.224
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Tudor Vladimirescu,
prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Teren
multisport cu gazon artificial 42x22 m, în cadrul şcolii gimnaziale „Aurel Hornet” în sat Tudor Vladimirescu,
comună Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Ca urmare a adresei Comunei Tudor Vladimirescu nr. 3336/27.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean
Brăila sub nr. 12627/27.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Tudor Vladimirescu, prin
Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Teren multisport cu
gazon artificial 42x22 m, în cadrul şcolii gimnaziale „Aurel Hornet” în sat Tudor Vladimirescu, comună Tudor
Vladimirescu, judeţul Brăila”.
Art.2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
134.946,00 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe anul
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 89.964,00 lei, reprezentând 40% din valoarea C+M, constituind
contribuţia Comunei Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local Tudor Vladimirescu, pentru cofinanţarea şi realizarea
obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi
cheltuieli al Comunei Tudor Vladimirescu, aprobat pe anul 2017.
Art.4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu, potrivit anexei 2, parte
integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu.
Art.7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
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Art.8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă
din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.225
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Chiscani, prin
Consiliul Local Chiscani pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare dispensar
uman Chiscani”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Ca urmare a adresei Comunei Chiscani nr. 6052/19.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
12089/20.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Chiscani, prin Consiliul
Local Chiscani pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “ Reabilitare dispensar uman Chiscani”.
Art.2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
459.950,40 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe anul
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării
comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 536.789,60 lei, reprezentând contribuţia Comunei Chiscani, prin
Consiliul local Chiscani, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnicoeconomice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Chiscani, aprobat pe anul 2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
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Art.6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani.
Art.7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art.8. - Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.226
din 30 AUGUST 2017

privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Grădiştea, prin
Consiliul Local Grădiştea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “Construire parc în sat
Grădiştea, comună Grădiştea, judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi raportul comun
al Direcţiei administraţie publică, contencios, Direcţiei administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară, Direcţiei Tehnice
şi Lucrări Publice şi Direcţiei Strategii de Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al judeţului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi
relaţii internaţionale;
Ca urmare a adresei Comunei Grădiştea nr. 2991/14.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub
nr. 11742/14.07.2017;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” şi alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comună Grădiştea, prin Consiliul
Local Grădiştea pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “ Construire parc în sat Grădiştea, comună
Grădiştea, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, în suma de
144.195,28 lei, reprezentând 48,35% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul propriu al judeţului Brăila, pe
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 3 - Costurile utile şi necesare, în suma de 188.630,38 lei, reprezentând contribuţia Comunei Grădiştea, prin
Consiliul local Grădiştea, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-
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economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Grădiştea, aprobat pe anul
2017.
Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Judeţului Brăila, prin Consiliul
Judeţean Brăila, şi Comună Grădiştea, prin Consiliul Local Grădiştea, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenţa
hotărâre.
Art. 5. - Asocierea îşi produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, în vederea
semnării contractului de asociere cu Comună Grădiştea, prin Consiliul Local Grădiştea.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Direcţia administrare patrimoniu şi evidenţă
bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice.
Art. 8. - Compartimentul cancelariei şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţiei publică, contencios, va aduce la
cunoştinţă celor interesaţi prezenţa hotărâre.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Lungu Dănuţ.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.227
din 30 AUGUST 2017

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila şi a Programului de investiţii
publice, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 30 august 2017;
Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila şi a Programului de investiţii publice, pe anul 2017 şi Raportul
Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat sub nr.13713/11.08.2017.
Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Cunoscând prevederile art.19 alin.2, art.41, art.48, alin.1, art.58, alin.1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale;
În baza prevederilor art.91, alin.3, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b, părţi integrante din prezenţa hotărâre.
Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, capitolele 51.02
“Autorităţi publice şi acţiuni externe “, 61.02 “ Ordine publică şi siguranţă naţională”, 67.02 “ Cultură, recreere şi
religie”, conform anexei nr. 2.
Art.3 - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice al Unităţii Administrativ Teritoriale a judeţului Brăila,
pe anul 2017, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.4 - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice pe anul 2017 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila,
sursă de finanţare – Venituri proprii spital, conform anexei nr. 4 , parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.5 - Se aprobă rectificarea bugetului Şcolii Gimnaziale Speciale Tichileşti, conform anexei nr. 5 , parte integrantă
din prezenţa hotărâre.
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Art.6 - Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, conform anexei nr.6 , parte
integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.7 - Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, conform anexei nr. 7, 7a, parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.8 - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subventiii, conform
anexelor nr.8 , 8a, 8b părţi integrante din prezenţa hotărâre.
Art.9 - Se aprobă rectificarea bugetului Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu”, conform anexei nr.9,
parte integrantă din prezenţa hotărâre.
Art.10 - Se aprobă modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016,
la 58.191,50 mii lei, că sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2017.
Art.11 - Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va aduce la îndeplinire prevederile prezenţei hotărâri.
Art.12 - Prin grijă Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică-Contencios,
prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.228
din 30 AUGUST 2017
privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Brăila pentru trimestrul II al anului 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată 30 august 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila precum şi raportul
Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului
Brăila pentru trimestrul ÎI al anului 2017, înregistrat la nr.13417/08.08.2017;
Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În baza art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art.115 alin 1, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Brăila pentru trimestrul ÎI al anului 2017, conform anexelor
nr. 1- 4, părţi integrante din prezenţa hotărâre.
Art.2 Prin grijă Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică,
Contencios, prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “pentru”. Au votat împotriva următorii domni consilieri judeţeni: Cortez
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Dănăilă Zaharia-Alexandru; Enuţă Ionel; Lungu Dănuţ, Nechita Ovidiu, Pascale
Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Varga Vasile-Constantin.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate
asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila
Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 99 din 29 iunie 2000 privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
Ţinând seama de Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor
nr. 3403/245 din 10.09.2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor
meteorologice şi hidrologice;
În conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului internelor şi reformei administrative, ministrului
sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
247/1235/631/1130 din 10.07.2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între
prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor
ridicate asupra populaţiei;
Având în vedere adresa nr. 1.613.641/13.06.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6030/13.06.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 6165/15.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g", art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra
populaţiei la nivelul judeţului Brăila, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Primarii unităţilor administrativ – teritoriale vor lua măsuri pentru afişarea în locuri publice a Recomandărilor
pentru populaţie referitoare la prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, cuprinse în Anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, încetează aplicabilitatea Ordinului Prefectului nr. 186 din
15.06.2016.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii
de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi
se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 15.06.2017
Nr. 251
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Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 251 din 15.06.2017

PLAN DE MĂSURI
PENTRU PREVENIREA ŞI ATENUAREA EFECTELOR TEMPERATURILOR RIDICATE ASUPRA POPULAŢIEI LA
NIVELUL JUDEŢULUI BRĂILA
Nr.
crt.
1

2

Măsura
Recepţia şi transmiterea operativă a atenţionărilor /
avertizărilor meteorologice către instituţii şi toate
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în vederea
aplicării măsurilor specifice.
Notificarea operatorilor economici sursă de risc ridicat
de incendiu, privind obligaţia acestora de adoptare a
măsurilor speciale de protecţie a instalaţiilor şi
capacităţilor de producţie şi depozitare, de gestionare a
deşeurilor şi de asigurare a intervenţiei în cazul
producerii incendiilor.

Cine răspunde

Termen

I.S.U.J. Brăila

Permanent

I.S.U.J. Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

D.S.P. Brăila

La apariţia
fenomenului de
caniculă /
secetă

3

Identificarea spaţiilor climatizate unde se poate acorda
asistenţă medicală pentru perioadele cu temperaturi
o
crescute (> 35 C).

4

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

Instituţia
Prefectului
Judeţul Brăila,
D.S.P. Brăila

La apariţia
fenomenului de
caniculă /
secetă până la
depăşirea
fenomenului

5

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

I.S.U.J. Brăila,
Preşedinţii
C.L.S.U.

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

Consiliul
Judeţean Brăila,
I.S.U.J. Brăila,
Preşedinţii
C.L.S.U.

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

6

7

8

Realizarea unor pliante cuprinzând măsuri de prevenire
a producerii incendiilor la vegetaţia uscată, culturi
agricole şi fond forestier, pliante ce vor fi transmise
comunităţilor locale, pentru a fi distribuite locuitorilor
prin grija primarilor localităţilor şi a membrilor serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Efectuarea de către fiecare C.L.S.U. a analizei situaţiei
alimentării cu apă potabilă a localităţii şi informarea
S.G.A. şi I.S.U.J. Brăila despre un eventual deficit de
apă.
Actualizarea şi centralizarea datelor referitoare la
persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi fizice şi singure
prin preluarea informaţiilor de la C.L.S.U.
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Preşedinţii
C.L.S.U.

I.S.U.J. Brăila

La apariţia
fenomenului de
caniculă /
secetă
La apariţia
fenomenului de
caniculă /
secetă

Obs.

Nr.
crt.

Măsura

Cine răspunde

Termen

9

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

I.S.U.J. Brăila,
Preşedinţii
C.L.S.U.,
Preşedinţii
de
Asociaţii
Agricole

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

10

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

Preşedinţii
C.L.S.U.,
Şefii SVSU

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

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

I.S.U.J. Brăila,
Direcţia Silvică
Brăila,
Comisariatul
Judeţean Brăila
al
Gărzii
Naţionale
de
Mediu

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

11

12

Verificarea stării dotărilor pentru intervenţie existente la
nivelul unităţilor silvice.

I.S.U.J. Brăila,
Direcţia Silvică
Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

13

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

Direcţia
Brăila

Permanent

14

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

I.S.U.J. Brăila,
Preşedinţii
C.L.S.U.

Permanent

15

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

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

Permanent

16

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

C.L.S.U.,
S.G.A. Brăila,
I.S.U.J. Brăila,
Compania
de
Utilităţi Publice
„Dunărea”
Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
secetă

38

Silvică

Obs.

Nr.
crt.

Măsura

Cine răspunde

Termen

17

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

Consiliul
Judeţean Brăila,
D.S.P. Brăila,
C.L.S.U.

La apariţia
fenomenului de
caniculă până la
depăşirea
acestuia

18

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

19

Identificarea suprafeţelor de culturi agricole care nu mai
pot fi recuperate pentru producţia de cereale şi care, pot
fi recoltate pentru furajarea animalelor.
Monitorizarea calităţii apei şi luarea măsurilor necesare
pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor.
Identificarea şi întocmirea unei situaţii cu operatorii
economici din judeţ care pot pune la dispoziţia C.J.S.U.
şi C.L.S.U. (la cererea acestora) mijloace pentru
alimentarea populaţiei şi animalelor în cazul secării
surselor de apă existente.
Adaptarea programului de desfăşurare a unor
manifestări cultural sportive, funcţie de temperaturile
ridicate şi interzicerea desfăşurării acestora la orele
când acestea sunt foarte ridicate.

Direcţia pentru
Agricultură
Judeţeană
Brăila
Direcţia pentru
Agricultură
Judeţeană
Brăila

Permanent

Până la
terminarea
recoltării

D.S.P. Brăila

Permanent

I.S.U.J. Brăila

Permanent

C.L.S.U.

Permanent

23

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

Toate instituţiile
cu atribuţii în
diminuarea
efectelor
caniculei

Permanent

24

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

D.S.V.S.A
Brăila,
C.J.P.C. Brăila

Permanent

20

21

22

25

Verificarea îndeplinirii condiţiilor specifice de bunăstare
a animalelor.

D.S.V.S.A
Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
secetă

26

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

C.L.S.U.,
S.G.A. Brăila

Permanent

27

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

I.S.U.J. Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
secetă

28

29

Acordarea
asistenţei
tehnice
de
specialitate
reprezentanţilor administraţiei publice locale şi
operatorilor economici pentru asigurarea măsurilor de
apărare împotriva incendiilor specifice perioadelor
secetoase.
Asigurarea cantităţii minime de apă necesară pe zi
pentru un locuitor, de 50 l, pentru acoperirea
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I.S.U.J. Brăila

Compania
de
Utilităţi Publice

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
secetă
Permanent

Obs.

Nr.
crt.

Măsura

Cine răspunde

necesarului fiziologic, igienei individuale şi preparării
hranei.

„Dunărea”
Brăila

Termen

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

1

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

D.S.P. Brăila,
C.L.S.U.

Permanent

2

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

D.S.P. Brăila

Permanent

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

C.L.S.U.,
S.G.A. Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
caniculă /
secetă

4

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

D.S.P. Brăila,
Societatea de
Cruce Roşie –
Filiala Brăila,
C.L.S.U.

Permanent

5

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

C.L.S.U.

La declanşarea
fenomenului de
caniculă

6

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

I.S.U.J. Brăila

Permanent de
la declanşarea
fenomenului de
secetă

7

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

Serviciul
Judeţean
Ambulanţă

8

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

D.S.P. Brăila

Permanent

D.S.P. Brăila

La declanşarea
fenomenului de
caniculă

D.S.P. Brăila

Permanent

D.S.P. Brăila

Permanent

3

9

10
11

Dotarea punctelor de prim ajutor medical cu personal
suficient,
echipamente
şi
materiale
sanitare
corespunzătoare.
Supravegherea calităţii produselor perisabile prin
controlul lanţurilor frigorifice destinate alimentelor,
precum şi prin controlul lanţurilor de frig pentru
medicamente şi vaccinuri.
Instruirea personalului medical şi din unităţile medico-
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de

Permanent

Obs.

Nr.
crt.

Măsura

Cine răspunde

Termen

sociale, inclusiv a voluntarilor pentru asigurarea
activităţilor de prevenţie, precum şi stabilirea
necesarului de personal, echipamente şi materiale
sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim
ajutor.
LA COD - GALBEN (35 - 38ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00)
ŞI COD – PORTOCALIU (38 - 40ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00)

1

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

2

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

3

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

4

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

5
6

7

8

9

Adaptarea programului de lucru de către instituţiile care lucrează
cu publicul astfel încât să se evite deplasarea cetăţenilor la orele
când temperaturile sunt foarte ridicate.
Amenajarea unor puncte de distribuire a apei potabile
către populaţie.
Identificarea şi folosirea voluntarilor şi a ONG-urilor pentru
aplicarea măsurilor de diminuare a riscurilor pentru
sănătatea cetăţenilor prin prevenirea fenomenului de
deshidratare şi hipertensiune.
Aprovizionarea populaţiei şi animalelor cu apă potabilă
în zonele afectate de secetă.
Mobilizarea resurselor umane, materiale şi tehnice
pentru asigurarea capacităţii optime de intervenţie
pentru acordarea primului ajutor şi a tratamentului
patologiei induse sau agravate de caniculă.

LA COD - ROŞU (>40ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00)
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La instituirea
codului galben
sau portocaliu

D.S.P. Brăila
Inspecţia
Sanitară de Stat
din
cadrul
D.S.P.
Brăila,
D.S.V.S.A.
Inspecţia
Sanitară de Stat
din cadrul
D.S.P. Brăila,
Inspectoratul
Teritorial
de
Muncă
Autorităţile
publice
locale
care
au
în
subordine
unităţile
sanitare,
D.S.P. Brăila

La instituirea
codului galben
sau portocaliu

La instituirea
codului galben
sau portocaliu

La instituirea
codului galben
sau portocaliu

Conducerea
instituţiilor

Permanent

C.L.S.U.

Permanent

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

Permanent

I.S.U.J. Brăila

La cererea
C.L.S.U.

Serviciul
Judeţean
Ambulanţă

de

La instituirea
codului galben
sau portocaliu

Obs.

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura
Adaptarea programului de lucru de către angajatori, a
instituţiilor care lucrează cu publicul şi a furnizorilor de
alimente şi servicii, astfel încât deplasarea populaţiei către
acestea să se facă în afara intervalelor orare cu
temperaturi extrem de ridicate.
Desfăşurarea de acţiuni de control direcţionate spre
obiectivele cu cel mai mare risc imediat pentru
sănătatea publică.
Instituirea măsurilor de maximă urgenţă prin
cooperarea cu alte instituţii care au servicii de asistenţă
medicală prespitaliceşti.

Cine răspunde

Termen

Conducerea
instituţiilor

Permanent

D.S.P. Brăila

Permanent

D.S.P. Brăila

Permanent

Obs.

Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 251 din 15.06.2017
RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIE REFERITOARE LA PREVENIREA INCIDENTELOR
ÎN TIMPUL PERIOADELOR CU TEMPERATURI RIDICATE
RECOMANDĂRI GENERALE ÎN CAZUL INSTITUIRII CODURILOR GALBEN SAU PORTOCALIU
a) evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 - 18.00;
dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura
ambientală;
ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius;
dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă sau la locul de muncă, petreceţi 2 - 3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de
aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);
purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;
pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă;
beţi zilnic între 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se
recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute;
nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea
de luptă a organismului împotriva căldurii;
evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare
carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;
consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare
cantitate de apă; o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;
evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc.);
aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat
lichide, chiar dacă nu vi le solicită;
păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de
starea lor de sănătate.
Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:
închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;
ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;
deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât
temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;
stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale;
închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie.
RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI CU AFECŢIUNI CRONICE
crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit,
sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanţi;
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alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete;
se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare
a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;
este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei;
se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte
uşoară din materiale naturale precum şi pălăriuţă de protecţie pe cap;
persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului;
menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a câte 3 - 4 duşuri pe zi.
RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE CARE PRIN NATURA ACTIVITĂŢILOR LOR DEPUN UN EFORT
FIZIC DEOSEBIT
a) aceştia vor încerca dozarea efortului în funcţie de perioadele zilei încercând să evite excesul de efort în vârfurile
de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activităţii;
b) se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăti organoleptice
corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe preparate în casă fără adaus de conservanţi;este total
contraindicat consumul de cafea şi alcool în această perioadă;utilizarea unui echipament corespunzător, din
materiale naturale si echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.
RECOMANDĂRI PENTRU ANGAJATORI
Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
alternarea efortului dinamic cu cel static;
alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 - 4 litri/persoană/schimb;
asigurarea echipamentului individual de protecţie;
asigurarea de duşuri.
RECOMANDĂRI GENERALE ÎN CAZUL INSTITUIRII CODULUI ROŞU
reduceţi deplasările la cele esenţiale;
nu vă deplasaţi între orele 11.00 - 17.00;
consumaţi lichide între 2 - 4 litri / zi;
nu consumaţi alcool;
dacă faceţi tratamente pentru afecţiuni cronice, luaţi-vă medicamentele în mod regulat, cu multă apă;
nu scoateţi copii sub 3 ani afară decât înainte de ora 9 dimineaţa şi după ora 20.00;
evitaţi mâncărurile grele şi mesele copioase;
folosiţi serviciile medicale spitaliceşti sau de urgenţă doar în cazuri justificate; pentru probleme curente de sănătate
anunţaţi telefonic medicul de familie.
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei
în Sport Brăila
Având în vedere:
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 116/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 959/2005;
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Hotarârea nr. 102/14.02.2006 a Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport prin care a fost aprobat
Regulamentul de Organizare si Functionare al Comisiei Judetene de Actiune Împotriva Violentei în Sport;
Tinând cont de referatul nr. 6536/27.06.2017 .
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1. Se actualizează Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Brăila, cu următoarea
componenţă:
1. Ţiripa Marius - Aurelian
2. Bărbuceanu Angelica
Alina
3. Condruz Valentin Dorin
4. Timofei Iulian
5. Burlacu Giorgică
6. Babes Marian Gabriel
7. Petrescu Dănut

Subprefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila Preşedinte
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Brăila
Adjunct al Şefului Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Brăila
Prim – adjunct al Inspectorului Şef,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
(Î) Prim – adjunct al Inspectorului Sef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă
“Dunărea” al Judeţului Brăila
Inspector Scolar de Educaţie Fizică şi Sport,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică
Brăila

Secretar
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru

8. Vărgatu Eugen
Laurentiu

Preşedinte, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Brăila

9. Alexandru Viorel

Asociaţia Judeţeană de Handbal Brăila

Membru
Membru

10. Anton Anilena

Asociaţia Judeţeană de Atletism Brăila

Membru

11. Iacob Eugen

Asociaţia Judeţeană de Volei Brăila

Membru

Art.2. Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Brăila îşi desfăşoară activitatea la sediul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret Brăila, instituţie care asigura secretariatul comisiei.
Art.3. Atribuţiile Comisiei Judeţene de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Brăila sunt cele prevăzute de Hotărârea
nr. 102/14.02.2016 a Comisiei Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport si în Legea nr. 4/2008 privind
prevenirea si combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor si a jocurilor sportive.
Art.4. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 92/16.03.2015 îsi încetează aplicabilitatea.
Art.5. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de
urgenţă, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesaţi si îl va aduce la cunostinţă publică prin afisare
pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate:
Şef serviciu, Galan Dana Florentina
Brăila, 27.06.2017
Nr. 255
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004;
Având în vedere adresa nr. 1.298.006/26.06.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6569/28.06.2017;
Ţinând cont de adresa nr. 1.628.105/10.07.2017 a Direcţiei Judeţene de Informaţii Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7378/18.07.2017;
Luând în considerare adresa nr. 1.616.192/24.07.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judetului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7575/24.07.2017;
Având în vedere adresa nr. 204846/24.07.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7579/24.07.2017;
Tinând cont de adresa nr. 2782/25.07.2017 a Sucursalei Electrocentrale Chiscani a Societătii Complexul
Energetic Oltenia S.A., înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7666/25.07.2017;
Luând în considerare adresa nr. 420847/1/31.07.2017 a Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7933/01.08.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 8064/04.08.2017;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (C.J.S.U.) Brăila,
după cum urmează:
Nr.
crt.

NUMELE Si PRENUMELE

FUNCTIA ADMINISTRATIVĂ,
INSTITUTIA

1
2
3

Cochino Mădălina
Chiriac Iulian Francisk
Ion Cristian

4
5

Ţiripa Marius - Aurelian
Burlacu Georgică

6

Gavriliu Marian Cristian

7
8

Soare Gheorghe
Glugă Constantin-Adrian

Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila
Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judeţului Brăila
Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila
Ofiţer specialist, Centrul Operaţional, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila
Comandantul Garnizoanei Brăila
Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
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FUNCTIA
ÎN
CADRUL
C.J.S.U.
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

9

Zotoi Virgiliu-Bogdan

Sef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila

Membru

10

Novac Dănut

Membru

11
12
13

Mot Vasile
Caloian George
Zală Renato-Paulu
Mohorea George

14
15
16

Nutu Gabriel-Constantin
Rogozan Cornel
Turiac Adrian

Sef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila,
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Inspector-şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Sef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
Împuternicit Sef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii
Speciale Brăila
Şef, Direcţia Judeţeană de Informaţii Brăila
Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila
Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

17

Ciobanu-Morait Victor

18

Moroianu George

19

Petrescu Dănut

20

Iuga Viorica

21
22

Roadevin Mihaela
Drăgan Gicu

23
24

Cuzmin Ciprian
Tudorache Camelia Carmen

25
26

Drăgan Costel
Turcitu Vasile

27

Cismaş Traian

28
29
30

Vicol Costică
Dafina Florin
Rădulescu Ştefan

31

Dumitru Nicuşor

32

Mangiurea Silviu

33
34
35

Rusinoiu Laurenţiu
Canciu Cătălin
Graure Laurentiu Octavian

36
37
38
39
40

Brînză Vlăduţ
Balaban Luminiţa Lenuţa
Drăgan Petrică
Focşa Florica
Ritzinger Adrian Bernhard

Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Brăila
Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud
Reţele S.R.L. Bucureşti
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului
Brăila
Manager general interimar, Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Brăila
Medic-şef U.P.U. – coordonator S.M.U.R.D. Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Comisar-şef, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii
Naţionale de Mediu
Arhitect-şef, Consiliul Judeţean Brăila
Director, Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare – Filiala
Teritorială de Îmbunătătiri Funciare Dunărea Inferioară
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Director, Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei
Electrice Brăila
Şef serviciu, Societatea Naţională de Transport Gaze
Naturale„Transgaz” S.A.Mediaş-Exploatare Teritorială Brăila
Director general, Compania de Utilităţi Publice „Dunărea”
Brăila
Director general, S.C. Vard Brăila S.A.
Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Director, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Sucursala Electrocentrale Chiscani
Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila
Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila
Director executiv, Agentia Judeteană pentru Plăti si
Inspectie Socială Brăila
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Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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Art. 2. Se aprobă actualizarea componenţei consultanţilor în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila,
după cum urmează:
1.

Cireasă Sorin

2.

Bădică Alexandru

3.

Bogdan Vasilică

4.

Stoian Ştefan

5.

Chivu Violeta

6.
7.

Manolache Tibi
Bîrzoi Adrian Constantin

8.

Terinte Valentin

9. Şerban Valentin
10. Marin Cristian Doru
11. Buzea Valerică
12. Rusu Marian
13. Marcu Magdalena
14. Dogărescu Adrian
15. Stefan Florin
16. Tîrhoacă Valentin
17. Jipirescu Nicușor
18. Rotaru Florin
19. Lupu Mihaela
20. Râsnoveanu Mihaela Delia
21. Ştefan Florin
22. Eftimie Nicoleta
23. Geru Lucica
24. Velichi Eugen
25. Florescu Dan Marian
26. Huianu Romeo

Şef Centru Operational, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila
Ofiţer specialist I, Centrul Operational, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Jude țului Brăila
Sef Inspectia de Prevenire, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Judetului Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judetului Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judetului Brăila
Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Şef serviciu, Agentia Natională de Îmbunătătiri Funciare –
Filiala Teritorială de Îmbunătătiri Funciare Dunărea
Inferioară
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale
de Mediu
Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Inginer-şef, S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia
Nord S.A., Sucursala de Distribuţie Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Brăila
Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Brăila
Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila
Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele
S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila
Manager sănătate si securitate în muncă, mediu si situatii
de urgentă, S.C. Vard Brăila S.A.
Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de
Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii” C.F. Galaţi
Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia
Teritorială Brăila
Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei,
Căpitănia Portului Brăila
Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a
Judetului Brăila
Manager interimar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila
Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila
Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului
Afacerilor Interne
Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Brăila
Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical Judeţean
Brăila al Ministerului Afacerilor Interne
Inginer, Direcţia Silvică Brăila
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Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

27.
28.
29.
30.

Cucu Florentin
Ivaşcu Robert - Daniel
Becheanu Adrian
Tudorache Flavian

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bounegru Elena-Anina
Grigore Emil
Ene Viorel
Labuneţi Silviu
Nica Marin
Tabarac Anghel

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ene Neculai
Bonciu Neculai
Moşescu Dan Florentin
Ion Răzvan
Nisipeanu Silviu
Dan Nicoleta Steluţa
Nicoleta Negru
Cherecheş
Mădălina
Florentina
45. Draghia Costică
46. Ion Marian
47. Bertea Tanţa
48. Ciobanu Ion
49. Trufasu Titi

50. Avrămia Mihai
51. Dima Constantin
52. Trifan Ionel

Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Şef birou, Oficiul Judetean de Telecomunicaţii Speciale Brăila
Inspector, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, Oficiul Judetean Brăila
Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila
Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A.
Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România S.R.L.
Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A.
Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila
Sef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operational,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila
Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila
Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Brăila
Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale
de Mediu
Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila
Consilier superior, Serviciul TIAC, Agentia Natională de
Îmbunătătiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătătiri
Funciare Dunărea Inferioară
Inginer, Directia pentru Agricultură Judeteană Brăila
Consilier superior, Agentia de Plăti si Interventie pentru
Agricultură – Centrul Judetean Brăila

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Inginer, Consiliul Judetean Brăila - Camera Agricolă

Consultant

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Consultant
Consultant

Art. 3. În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului Judeţean
îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, iar inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în
realizarea intervenţiei.
Art. 4. (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare, sens în care vor face propuneri de
înlocuire ori de câte ori intervin schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele
nominalizate la articolele 1 şi 2.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi consultanţii sunt
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform regulamentului de organizare
propriu al instituţiei respective.
Art. 5. Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt obligaţi să informeze Centrul
Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean asupra oricăror modificări survenite în
denumirea sau datele de contact ale instituţiilor din care fac parte, precum şi în datele personale de contact.
Art. 6. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 195 din 30.05.2017 îşi încetează
aplicabilitatea.
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Art. 7. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii
de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi
se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 04.08.2017
Nr. 330
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă;
Ţinând cont de prevederile art. 2, lit. „j” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare adresa nr. 1.616.192/24.07.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7575/24.07.2017;
Având în vedere adresa nr. 204846/24.07.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7579/24.07.2017;
Luând în considerare adresa nr. 420847/1/31.07.2017 a Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7933/01.08.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 8065/04.08.2017;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,
alin. (2) din Legea
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează:
1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
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Tipuri de risc gestionate:
a) inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri
şi plutitori;
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă,
chiciură, polei şi secetă (hidrologică);
d) poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane.
Coordonator grup:
Turiac Adrian – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Membri:
Bădică Alexandru
Manolache Tibi
Bîrzoi Adrian Constantin
Buzea Valerică
Terinte Valentin
Şerban Valentin
Mohorea George
Marin Cristian Doru
Nica Marin
Tabarac Anghel
Ene Neculai
Bonciu Neculai
Moşescu Dan Florentin

Ofiţer specialist I, Centrul Operational, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judetului Brăila
Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Şef serviciu, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu
Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Împuternicit Sef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila
Inginer-şef, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.,
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila
Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila
Sef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operational, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila

2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi prăbuşirilor de teren
Tipuri de risc gestionate:
a) cutremure puternice de pământ
b) prăbuşiri de teren şi/sau construcţii, instalaţii sau amenajări
Coordonator grup:
Ciobanu-Morait Victor – Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila
Membri:
1.

Bogdan Vasilică

2.
3.
4.
5.

Rusu Marian
Marcu Magdalena
Mohorea George
Marin Cristian Doru

6.

Dogărescu Adrian

7.

Ion Răzvan

Sef Inspecţia de Prevenire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judeţului Brăila
Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila
Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila
Împuternicit Sef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila
Inginer-şef, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.,
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila
Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti,
Direcţia Regională Est, Sector Brăila
Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila

3. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale
şi urbane
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Tipuri de risc gestionate:
a) accidente chimice cu implicaţii pe amplasament
b) explozii, avarii şi incendii în industrie
c) avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane de transport gaze, produse petroliere şi energie
electrică
Coordonator grup:
Moroianu George - Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti
Membri:
1.

Chivu Violeta

2.

Dogărescu Adrian

3.

Marin Cristian Doru

4.

Stefan Florin

Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului
Brăila
Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti,
Direcţia Regională Est, Sector Brăila
Inginer-şef, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.,
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila
Manager sănătate si securitate în muncă, mediu si situaţii de urgenţă, S.C. Vard
Brăila S.A.

4. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru accidente deosebit de grave pe căi de comunicaţii
Tipuri de risc gestionate:
a) accidente majore pe căile de transport rutiere şi/sau feroviare
b) eşuarea sau scufundarea unor nave
Coordonatori grup:
Zotoi Virgiliu-Bogdan - Sef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Novac Dănut - Sef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia Regională de Poliţie Transporturi
Galaţi
Membri:
1.

Stoian Ştefan

2.
3.

Rogozan Cornel
Tîrhoacă Valentin

4.
5.
6.
7.
8.

Jipirescu Nicusor
Rotaru Florin
Terinte Valentin
Nisipeanu Silviu
Şerban Valentin

Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului
Brăila
Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila
Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi
Reparaţii” C.F. Galaţi
Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială Brăila
Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei, Căpitănia Portului Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu
Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila
Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila

5. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru îmbolnăviri în masă
Tipuri de risc gestionate: epidemii
Coordonator grup:
Petrescu Dănuţ - Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila
Membri:
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1.
2.
3.
4.
5.

Lupu Mihaela
Râsnoveanu
Mihaela
Delia
Ştefan Florin
Eftimie Nicoleta
Bertea Tanţa

6.

Dan Nicoleta Steluţa

Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Brăila
Manager interimar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila
Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila
Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne
Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila
Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila

6. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru epizootii, contaminarea produselor vegetale şi animale, invazii de dăunători
Tipuri de risc gestionate:
a) epizootii
b) contaminarea chimică, biologică sau radioactivă a produselor vegetale şi/sau animale
c) invazii dăunători
Coordonator grup:
Drăgan Gicu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
Membri:
1.
2.
3.
4.

Ciobanu Ion
Buzea Valerică
Velichi Eugen
Florescu Dan Marian

5.

Lupu Mihaela

Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila
Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical Judeţean Brăila al
Ministerului Afacerilor Interne
Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila

7. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru incendii în masă
Tipuri de risc gestionate:
a) incendii la fondul forestier
b) incendii la culturi de cereale păioase sau vegetaţie uscată
Coordonator grup:
Burlacu Georgică - Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului
Brăila
Membri
1.
Cireasă Sorin
2.
3.
4.
5.
6.

Buzea Valerică
Huianu Romeo
Negru Nicoleta
Cherecheş
Mădălina
Florentina
Draghia Costică

Sef Centru Operaţional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
Judeţului Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila
Inginer, Direcţia Silvică Brăila
Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean
Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu

8. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru accidente nucleare, căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos şi explozii necontrolate ale muniţiei
rămase din timpul conflictelor militare
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Tipuri de risc gestionate:
a) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice
b) căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos
c) explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare
Coordonator grup:
Gavriliu Marian Cristian - Ofiţer specialist, Centrul Operaţional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judeţului Brăila
Membri:
1.
Chivu Violeta
2.
3.
4.
5.

Cucu Florentin
Ivaşcu Robert Daniel
Lupu Mihaela
Ion Marian

Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Jude țului
Brăila
Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila
Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila

9. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică
Tipuri de risc gestionate: avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică
Coordonator grup:
Mohorea George - Împuternicit Sef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila
Membri:
1.
2.

Becheanu Adrian
Tudorache Flavian

3.
4.
5.
6.

Bounegru Elena-Anina
Grigore Emil
Ene Viorel
Labuneţi Silviu

Şef birou, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila
Inspector, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, Oficiul Judeţean Brăila
Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila
Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A.
Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România S.R.L.
Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A.

10. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de căderile de grindină, secetă pedologică si îngheturi timpurii sau
târzii
Tipuri de risc gestionate:
a) căderi de grindină;
b) secetă pedologică;
c) îngheturi timpurii sau târzii.
Coordonator grup:
Vasile Turcitu – Director, Agentia Națională de Îmbunătătiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătătiri Funciare
Dunărea Inferioară
Membri:
1.

Trufasu Titi

2.
3.

Avrămia Mihai
Dima Constantin

4.

Trifan Ionel

Consilier superior Serviciul TIAC, Agenţia Natională de Îmbunătătiri Funciare
– Filiala Teritorială de Îmbunătătiri Funciare Dunărea Inferioară
Inginer, Directia pentru Agricultură Judeteană Brăila
Consilier superior, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură – Centrul
Judetean Brăila
Inginer, Consiliul Judetean Brăila - Camera Agricolă
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Art. 2. (1) Instituţiile care au persoane desemnate în grupurile de suport tehnic ale Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare, sens în care vor face propuneri de
înlocuire ori de câte ori intervin schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele
nominalizate la articolul 1.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, componenţii grupurilor de suport tehnic vor fi
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform regulamentului de organizare
propriu al instituţiei respective.
(3) Conducătorii instituţiilor cu reprezentare în grupurile de suport tehnic constituite pentru fiecare tip de risc,
conform articolului 1, sunt obligaţi să informeze Centrul Operaţional din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila asupra oricăror modificări survenite
în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor, precum şi în datele personale de contact ale celor implicaţi.
Art. 3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 196 din 30.05.2017 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat
celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu
Dana Florentina Galan
Brăila, 04.08.2017
Nr. 331
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul construcţii civile/ industriale/hidrotehnice, pentru
constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitătii Administrativ-Teritoriale Însurătei, în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor finale efectuate la nivelul Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă al Orasului Însurătei
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al Ministrului Afacerilor
Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr. 330/44/2178/01.03.2013, pentru
aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi
Ministrului Administraţiei şi Internelor;
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Ţinând cont de adresa nr. 1.657.408/02.08.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7984/02.08.2017; Luând în considerare:
- adresa nr. 12994/02.08.2017 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 7976/02.08.2017;
- adresa nr. 1657408/02.08.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7973/02.08.2017;
- adresa nr. 38366/02.08.2017 a Inspectoratului Județean în Construcții Brăila , înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 7981/02.08.2017;
- adresa nr. 2103/03.08.2017 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 7996/03.08.2017;
- adresa nr. 4654/02.08.2017 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7971/02.08.2017;
- adresa nr. 10885/02.08.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7974/02.08.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 8082/04.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul construcţii civile/industriale/hidrotehnice, pentru
constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitătii Administrativ-Teritoriale Însurăței, în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al Orasului Însurătei, în următoarea componenţă nominală:
Nr. crt.
1
2

Membru titular
Dragomir Georgel
Gavriliu Marian Cristian

Membru supleant
Stănciugel Lucian Petre
Chivu Florin

3
4
5

Ariciu Radu
Ioniţă Dan
Paveliuc Petru

Rusu Marian
Popescu Lucian
Trufasu Titi

6

Mustătea Vasile

Marino Mariana

Instituţia
Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al judeţului Brăila
Inspectoratul Judetean în Constructii Brăila
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Dunărea Inferioară a Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Brăila

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de comisie, aceştia vor fi înlocuiţi
de către membrii supleanţi.
Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală efectuată la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Însurăţei de către comisia numită de primar, utilizând modelul
de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi
poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi
Ministrului Administraţiei şi Internelor - se va deplasa în teren în data de 07.08.2017, în Unitatea AdministrativTeritorială Însurăţei, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local pentru
situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea Procesului-verbal privind
constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform
legislaţiei de specialitate în vigoare.
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Art. 3. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice,
situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor
interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate:
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 04.08.2017
Nr. 332
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea Comisiei județene de coordonare a măsurilor de limitare a epidemiei de rujeolă
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
În baza dispozițiilor Ordinului nr. 377/2017 al Ministrului Sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018;
Ţinând cont de adresa nr. 41057/19.07.2017 a Ministerului Sănătății, înregistrată la Direcția de Sănătate
Publică Brăila sub nr. 5148/20.07.2017, de adresa nr. 13506/09.08.2017 a Consiliului Județean Brăila, înregistrată la
Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 8222/09.08.2017 și de adresa nr. 31051/08.08.2017 a Primăriei
Municipiului Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 8194/08.08.2017;
În baza referatului nr. 8449/17.08.2017;
În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1. Se constituie Comisia județeană de coordonare a măsurilor de limitare a epidemiei de rujeolă, în următoarea
componență nominală:
Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele

Funcția/Organizația

Mădălina COCHINO

Prefect
Instituția Prefectului -Județul Brăila
Director executiv
Direcția de Sănătate Publică Brăila
Vicepreședinte
Consiliul Județean Brăila
Viceprimar
Primăria Municipiului Brăila
Vicepreședinte
Colegiul Medicilor Brăila
Președinte
Societatea Medicilor de Familie
Biolog
Direcția de Sănătate Publică Brăila

2.

Dănuț PETRESCU

3.

Dan Catălin MUREA

4.

Doinița CIOCAN

5.

Felicia COSTIN

6.

Viorica NAUMOV

7.

Nicoleta DAN
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Funcția în cadrul
comisiei
Președinte
Vicepreședinte
membru
membru
membru
membru
membru
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Art.2. Secretariatul tehnic al Comisiei județene de coordonare a măsurilor de limitare a epidemiei de rujeolă, are
următoarea componență nominală:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele și prenumele

Funcția/Organizația

Săndel GROSU
Marinela HAZAPARU

Expert Instituția Prefectului – Județul Brăila
Consilier Consiliul Judeţean Brăila

Funcția în cadrul
secretariatului
secretar
membru

Art.3. Obiectivul general al comisiei constituită la nivelul județului Brăila constă în limitarea epidemiei de rujeolă
prin creșterea numărului de copii vaccinați.
Art.4. Obiectivele specifice ale comisiei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila sunt următoarele:
(1) Evaluarea situatiei existente la nivelul județului privind gradul de vaccinare împotriva rujeolei.
(2) Creșterea gradului de implicare a factorilor decizionali de la nivelul U.A.T-urilor pentru identificarea copiilor
nevaccinați.
(3) Conștientizarea părinților privind importanța vaccinării.
(4) Evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor și evoluției campaniei împotriva rujeolei.
Art.5. Comisia va realiza un Plan de Acțiune Comun Județean care va avea ca scop limitarea epidemiei de rujeolă
și implicit creșterea gradului de vaccinare.
Art.6. Regulile de funcționare ale comisiei sunt:
(1) Comisia interinstituțională va fi coordonată de către prefect sub îndrumarea de specialitate a reprezentanților
Direcției de Sănătate Publică Brăila.
(2) În rezolvarea problemelor înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, membrii comisiei
interinstituționale vor colabora, după caz, cu reprezentanții desemnați ai autorităților publice locale care sunt
responsabile pentru implementarea activităților ce au ca obiectiv limitarea epidemiei de rujeolă la nivel local.
(3) Comisia interinstituțională își desfășoară activitatea, în plen, în prezența majorității membrilor echipei
interinstituționale. Actele emise de comisie sunt hotărâri aprobate cu majoritate simplă.
(4) În absenţa membrilor desemnați, la ședințele comisiei vor participa înlocuitorii acestora, conform actelor de
delegare a competențelor.
(5) Convocarea comisiei poate fi inițiată de orice membru în funcție de necesități.
(6) Lucrările de secretariat, ale comisiei interinstituționale, sunt asigurate de secretariatul tehnic.
Art.7. Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul Prefectului nr.
278/19.07.2017 privind constituirea Comisiei județene pentru identificarea zonelor vulnerabile la epidemia de
rujeolă, pentru stabilirea centrelor de vaccinare și pentru monitorizarea Campaniei de vaccinare împotriva rujeolei de
la nivelul județului Brăila.
Art.8. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de
urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va aduce la cunoștință publică prin afișare
pe site-ul instituției, www.prefecturabraila.ro.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate:
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 17.08.2017
Nr. 338
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor
produse pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Surdila-Găiseanca si a Unitătii Administrativ-Teritoriale
Mircea Vodă, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor finale efectuate la
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nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Surdila-Găiseanca si la nivelul Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mircea Vodă
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al Ministrului Afacerilor
Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea
Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a
Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi
Ministrului Administraţiei şi Internelor;
Ţinând cont de adresele nr. 1.657.467/08.08.2017 şi nr. 1.657.488/11.08.2017 ale Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
8279/10.08.2017, respectiv sub nr. 8336/11.08.2017 ;
Luând în considerare:
- adresa nr. 13932/17.08.2017 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 8434/17.08.2017;
- adresa nr. 1657521/17.08.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8399/17.08.2017;
- adresa nr. 2223/17.08.2017 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 8452/17.08.2017;
- adresa nr. 1861/17.08.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 8427/17.08.2017;
- adresa nr. 19322/17.08.2017 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Județean Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15128/09.08.2017;
- adresa nr. 4872/17.08.2017 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8413/17.08.2017;
- adresa nr. 11308/17.08.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8428/17.08.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 8460/18.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor produse pe raza Unitătii Administrativ-Teritoriale Surdila-Găiseanca si a Unitătii Administrativ-Teritoriale
Mircea Vodă, în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase şi validarea evaluărilor finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei
Surdila-Găiseanca si la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mircea Vodă, în următoarea
componenţă nominală:
(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de comisie, aceştia vor fi
înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Nr. crt.
1
2

Membru supleant
Dosztal George
Bădică Alexandru

6

Membru titular
Munteanu Viorel
Gavriliu Marian
Cristian
Ioniţă Dan George
Sava Mihai
Drăgulescu Valentin
Tiberiu
Paveliuc Petru

7

Gherase Dan

Barbu Genica

3
4
5

Iordache Ion
Avramia Mihai
Berceanu Constantin
Trufasu Titi

Instituţia
Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Direcţia pentru Agricultură Judeţene Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Judetean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea
Inferioară a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

58

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.8/2017 _____________59
Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală efectuată la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Surdila-Găiseanca şi evaluarea finală efectuată la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mircea Vodă de către comisii numită de primari, utilizând
modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile
de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi
Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi Internelor - se va deplasa în teren în perioada de 21 - 22.08.2017, în U.A.T.
Surdila-Găiseanca si în U.A.T. Mircea Vodă, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluărilor finale efectuate la nivelul
Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, de către comisiile numite prin dispoziţie a primarilor; întocmirea
Proceselor-verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
Art. 3. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice,
situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor
interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 18.08.2017
Nr. 339
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de
la nivelul comunei Vădeni, judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor
de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând cont de adresa nr. 10856/17.08.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8453/18.08.2017, privitoare la necesitatea convocării
membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, în vederea
evaluării bovinelor reacţionate pozitiv la Tuberculoza bovină, din localitatea Pietroiu;
În baza referatului de aprobare nr. 8473/18.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Vădeni, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 21.08.2017, ora 09:00, la sediul
Primăriei Comunei Vădeni.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor reacţionate pozitiv laTuberculoza bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe
site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 18.08.2017
Nr. 340
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de
la nivelul comunei Silistea, judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor
de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând cont de adresa nr. 10928/21.08.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8520/21.08.2017, privitoare la necesitatea convocării
membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliştea, în vederea
evaluării bovinelor din localitatea Siliştea care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 8538/22.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Silistea, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 23.08.2017, ora 09:00, la sediul
Primăriei Comunei Silistea.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat
celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 22.08.2017
Nr. 344
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de
la nivelul comunei Cazasu, judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor
de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând cont de adresa nr. 10928/21.08.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8520/21.08.2017, privitoare la necesitatea convocării
membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de
boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, în vederea evaluării bovinelor din localitatea Cazasu
care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 8539/22.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Cazasu, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 23.08.2017, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Cazasu.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat
celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate Şef serviciu,
Dana Florentina Galan
Brăila, 22.08.2017
Nr. 345

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de
la nivelul comunei Romanu, judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor
de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând cont de adresa nr. 10928/21.08.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8520/21.08.2017, privitoare la necesitatea convocării
membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, în vederea
evaluării bovinelor din localitatea Romanu care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 8540/22.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale
tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Romanu, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 23.08.2017, ora 10:00, la
sediul Primăriei Comunei Romanu.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat
celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate:
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 22.08.2017
Nr. 346
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul construcţii civile/ industriale/hidrotehnice, pentru
constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitătii Administrativ-Teritoriale Tudor Vladimirescu, în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor finale efectuate la nivelul Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al Ministrului Afacerilor
Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea
Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a
Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi
Ministrului Administraţiei şi Internelor;
Ţinând cont de adresa nr. 1.657.547/21.08.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8504/21.08.2017; Luând în considerare:
- adresa nr. 14193/21.08.2017 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 8575/22.08.2017;
- adresa nr. 1.657.547/21.08.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8528/21.08.2017;
- adresa nr. 42040/22.08.2017 a Inspectoratului Judeţean în Construcţii Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 8577/22.08.2017;
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- adresa nr. 2251/22.08.2017 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 8570/22.08.2017;
- adresa nr. 4937/22.08.2017 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8541/22.08.2017;
- adresa nr. 11402/21.08.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8525/21.08.2017;
În baza referatului de aprobare nr. 8580/22.08.2017;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul construcţii civile/industriale/hidrotehnice, pentru
constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitătii Administrativ-Teritoriale Tudor Vladimirescu, în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu, în următoarea componenţă nominală:
Membru supleant
Instituţia
Nr. Membru titular
crt.
1
Munteanu Viorel
Dosztal George
Consiliul Judeţean Brăila
2
Bădică Alexandru
Gavriliu Marian Cristian
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila
3
Bobeică Iulian Nicolae
Ariciu Radu
Inspectoratul Judetean în Constructii Brăila
4
Frone Marin
Iordache Ion
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
5
Pascale Alfredo Vasile Culescu Ioan Mircea
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea
Inferioară a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
6
Vătafu Florin
Fâsie Gabriel
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila
(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de comisie, aceştia vor fi înlocuiţi
de către membrii supleanţi.
Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală efectuată la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu de către comisia numită de primar, utilizând
modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile
de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi
Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi Internelor - se va deplasa în teren în data de 23.08.2017, în Unitatea
Administrativ-Teritorială Tudor Vladimirescu, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
Art.3. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice,
situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor
interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate:
Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 22.08.2017
Nr. 347
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Grupului de Lucru Mixt (GLM) organizat
la nivelul judetului Brăila pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetătenilor
români apartinând minoritătii rome pentru perioada 2015-2020
Având în vedere prevederile cap. 11, pct. 1, lit. b si pct. 2, lit. b din H.G. nr.18/14.01.2015 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români apartinând minoritătii rome pentru perioada 20152020, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu referatul de aprobare nr.8625/23.08.2017,
În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judetului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul judeţului
Brăila, conform anexei la prezentul ordin care face parte integrantă din acesta.
Art.2 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă,
ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesaţi si îl va aduce la cunostinţă publică prin afisare pe site-ul
instituţiei, www.prefecturabraila.ro.
Prefect,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate,
Sef Serviciu
Galan Dana Florentina
Brăila, 23.08.2017
Nr. 349
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
H O T Ă R Â R E A NR. 364
din 31.08.2017
Privind: Aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local
al Municipiului Brăila, pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educaţiei fizice
şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţământ,
Sport şi Turism şi Direcţiei Finanţelor Publice Locale, raportul de specialitate al Direcţiei Juridic Contencios
Administraţie Publică Locală precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 4 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr.273/2006, legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G.R. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, H.G.R.
nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul nr.130/2006, emis de către Agenţia Naţională pentru Sport, cu modificările şi completările
ulterioare, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Ordinul nr.236/2006 pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 şi O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct. 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1: Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al
Municipiului Brăila, pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Cultură, Învăţământ,
Sport şi Turism şi Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. nr.364/31.08.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secţiunea ”Consiliul
Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,
DRĂGAN ION

IONIŢĂ ION - SORIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
H O T Ă R Â R E A NR. 375
din 31.08.2017
privind: Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de
art. 28* din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială,
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 4 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile art.28* alin.(2), (4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, art. 41 - 48 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
În baza art.36 alin.(1), (2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă de la bugetul local, ajutoare acordate de către Direcţia de Asistenţă
Socială, în limita fondurilor disponibile.
Art.2 1) Ajutorul de urgenţă se acordă în bani, tichete sociale sau în natură, pentru acele situaţii în care din cauza
unui eveniment excepţional a cărui amploare şi intensitate pun în pericol viaţa, sănătatea solicitantului şi a membrilor
familiei, mediul înconjurător şi pentru a cărui soluţionare este necesară intervenţia colectivităţii locale şi a structurilor
ei asociative întrucât persoana singură sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale.
2) Nu se acorda ajutor de urgenţă pentru achitarea de penalităţi, dobânzi, comisioane, cheltuieli de executare silită
ori judiciare, etc.
Art.3 1) Prin persoana singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se
mai află în întreţinerea părinţilor, este necăsătorită, este văduvă, este divorţată, al cărei soţ/soţie este
declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească, al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv
pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor, nu a împlinit vârsta de 18 ani şi a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai
mulţi copii si se află în una dintre situaţiile de mai sus (necăsătorită sau este arestat/ă preventiv şi nu participă la
întreţinerea copiilor).
2) Prin familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa
comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc împreună, precum şi alte persoane, indiferent dacă între
acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc
împreună.
3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul sau reşedinţa comună,
separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor.
4) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care
locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.
5) Familia extinsă desemnează copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV inclusiv.
6) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii acesteia
aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
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7) Beneficiarul de venit minim garantat - familiile şi persoanele singure aflate în situaţii de dificultate şi care au
dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială; familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu
venituri reduse ori care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal.
8) Domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, menţionată şi în documentul
de identitate al persoanei.
9) Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară.
10) Ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a
informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor.
11) Beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau
familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege.
12) Beneficiarul reprezintă persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială şi/sau, după caz, servicii sociale.
13) Starea de necesitate – situaţia în care se afla o persoana sau familie care la un moment dat, pe parcursul
vieţii din cauze socioeconomice, de sănătate sau care rezultă din mediul de viaţa dezavantajat şi-a pierdut sau
limitat propriile capacităţi de integrare socială şi necesită pentru soluţionare intervenţia colectivităţii şi a structurilor ei
asociative întrucât persoana singură sau familia nu-şi poate asigura integral nevoile sociale.
14) Reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile şi
care solicită, în numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de asistenţă socială. Reprezentantul familiei se
stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de către autoritatea tutelară.
15) Client vulnerabil - clientul final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de vârstă, sănătate
sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de
măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară.
Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative.
16) Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de
familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu
material.
17) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le
lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul
recuperării, integrării şi incluziunii sociale.
18) Persoane vârstnice sunt acele persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.
19) Tichetul social, prin menţiunea imprimată pe tichet, cu privire la domeniul de folosinţă al acestuia, respectiv:
pentru achiziţionarea produselor alimentare, igienico-sanitare, a produselor de medicamente, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi/sau a rechizitelor şi echipamentelor şcolare, este garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor,
în scopul propus.
20) Boala este o stare particulară a organismului condiţionată de acţiunea nocivă a unor diverşi factori
determinanţi din mediu şi, caracterizată printr-un complex de modificări morfologice şi funcţionale - locale şi
generale, cu caracter reactiv şi lezional, ce tulbură reglarea şi activitatea la diferite niveluri funcţionale. Prin acestea
se realizează limitarea capacităţilor de adaptare, respectiv reducerea capacităţii de muncă, printr-un proces ce
afectează organismul în ansamblul unităţii sale biologice şi sociale complexe.
21) Boala cronică este aceea care ţine de mulţi ani, nu se vindecă, se ameliorează, dar poate dura şi până la
sfârşitul vieţii.
22) Bolile genetice reprezintă deficitul genetic constituţional care este prezent independent de factorii de mediu,
unele dintre aceste defecte se manifestă clinic numai în prezenţa unor factori de mediu - nepatogeni prin ei.
23) Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte interesul persoanei lipsite de
capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernământ sau instituţii abilitate.
Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre
membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul
persoanei îndreptăţite.
24) Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de avantaje sau satisfacţii procurate fie direct, fie prin folosirea
unui bun pe care l-a achiziţionat beneficiarul serviciului.
25) Bunurile reprezintă bunuri corporale mobile şi imobile, prin natura lor sau prin destinaţie.
26) Date eronate – informaţii furnizate de solicitant care nu corespund realităţii.
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27) Referatul este documentul întocmit de serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care
se propune soluţionarea cererii pe baza actelor ataşate.
Art.4 1) Ajutorul de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor singure care se află în stare de necesitate şi care
realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei inclusiv.
2) Ajutorul de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul/reşedinţa pe raza Municipiului
Brăila, aflate în una din situaţiile deosebite prevăzute în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
3) Pot beneficia de ajutoare de urgenţă persoanele singure sau familiile care locuiesc pe raza Municipiului Brăila
fără forme legale; în această situaţie ancheta socială va stabili perioada locuirii pe raza municipiului şi condiţiile în
care locuiesc.
4) Solicitanţii ajutoarelor de urgenţă au obligaţia de a depune la secretariatul Direcţiei de Asistenţă Socială
Brăila o cerere scrisă însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii
acesteia sau de persoana singură şi situaţia care generează solicitarea ajutorului, conform Anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
5) Cererea scrisă poate fi realizată de către persoana îndreptăţită, reprezentantul familiei sau de către
reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite.
6) Beneficiază de ajutoarele de urgenţă prevăzute în prezenta hotărâre persoanele care fac dovada achitării
obligaţiilor de plata la bugetul local, conform Codului Fiscal, mai puţin persoanele care solicită ajutor de
înmormântare şi persoanele centenare.
7) Documentele doveditoare, aflate în termen de valabilitate, care însoţesc cererea sunt, după caz:
a) copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant şi fiecare membru
al familiei sau al persoanelor cu care solicitantul locuieşte;
b) acte de identitate eliberate de către autorităţile române competente, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, pentru solicitant şi fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuieşte;
d) adeverinţa de venit pentru solicitant şi fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuieşte;
e) adeverinţa de la Registrul Agricol al Municipiului Brăila, iar pentru persoanele născute în afara Municipiului Brăila
şi/sau cu domiciliul pe raza unei alte unităţi administrativ teritoriale declaraţie pe propria răspundere cu privire la
bunurile mobile şi imobile deţinute la locul naşterii sau la locul de domiciliu;
f) adeverinţa de la asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în imobil şi numirea
acestora, plăţile restante/efectuate, perioada restantă, precum şi sumele beneficiate cu titlu de ajutor pentru
încălzirea locuinţei (în cazul solicitării ajutorului financiar de urgenta pentru acoperirea plăţilor restante la furnizorii de
utilităţi publice);
g) taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizaţie cu caracter permanent eliberate în luna
anterioară depunerii cererii, pentru solicitant şi fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul
locuieşte;
h) adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei eliberate în luna
anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
i) orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;
j) adeverinţă din care să reiasă statutul de elev, de student eliberate în luna curentă depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului de urgenţă;
k) acte medicale recente – referat /scrisoare medicală de la medicul specialist sau de la medicul de familie cu
istoricul medical, suferinţe şi perioada de când este înregistrat cu acestea, acte care să ateste calitatea de
reprezentant legal, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul legal al persoanei îndreptăţite;
l) acte care să ateste calitatea de reprezentant legal, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul
legal al persoanei îndreptăţite;
m) documente cu privire la situaţia juridică a imobilului în care solicitantul işi are domiciliul/reşedinţa (contract de
vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, contract de închiriere, contract de comodat, etc);
n) alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă.
8) Pentru anumite situaţii întemeiate şi bine motivate, se poate acorda ajutorul de urgenţă şi
familiilor/persoanelor singure care realizează pe membru de familie un venit superior celui stabilit.
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9) Pentru cazuri deosebite, bine întemeiate şi motivate prin anchetă socială cuantumul maxim al ajutorului de
urgenţă acordat în baza prezentei hotărâri este de 1.000 lei; se vor avea în vedere, cu precădere, acele situaţii de
natură medicală deosebite, precum şi situaţiile familiilor numeroase cu copii minori sau ale persoanelor vârstnice.
10) Actele de la lit. c), d) şi e) vor fi obţinute de Direcţia de Asistenţă Socială, iar în cazuri excepţionale se vor
solicita documente şi de la alte instituţii. La documentele care vor fi ataşate în copie la cerere, se va prezenta şi
originalul, în vederea conformităţii.
11) Se acordă ajutor de urgenţă persoanelor cu venituri de până la 615lei inclusiv/membru de familie pentru
situaţiile prevăzute în Anexa nr.1, mai puţin pentru ajutorul de înmormântare, ajutorul pentru persoanele cu vârsta
egală sau mai mare de 100 de ani şi ajutorul pentru persoanele cu handicap unde nu se iau în calcul veniturile
realizate de persoanele în cauză.
12) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent,
indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
a) venitului minim garantat, prevăzut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, cu modificările şi
completări ulterioare;
f) burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de
tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu
modificările şi completările ulterioare;
i) sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională" prevăzut de Hotărârea
Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul profesional;
j) veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
13) Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure
veniturile/formele de sprijin a căror norme de reglementare prevăd că nu sunt luate în calcul la stabilirea altor
drepturi şi obligaţii.
Art.5 Ancheta socială constituie elementul esen
țial în evaluarea contextului familial, a veniturilor, a condiţiilor de
locuire, a stării de sănătate şi a gradului de dependenţă ale persoanei singure/familiei solicitantului ajutorului
financiar de urgenţă, precum şi proba legală în instanţele judecătoreşti, în legătură cu acordarea sau neacordarea
ajutorului; răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi semnat ancheta
socială; la definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia
materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului, caz în care declaraţiile persoanelor se
consemnează de personalul Direcţiei de Asistenţă Socială.
Art.6 .1) Tichetul social, prin menţiunea imprimată pe tichet, cu privire la domeniul de folosinţă al acestuia, respectiv:
pentru achiziţionarea de medicamente, produse alimentare, igienico-sanitare, a produselor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi/sau a rechizitelor si echipamentelor şcolare, este garantata utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor,
în scopul propus.
2) Distribuirea tichetelor sociale este efectuată prin casieria Direcţiei de Asistenţă Socială, pe baza dispoziţiei
Primarului şi a situaţiei întocmite de serviciul de specialitate.
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3) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la ajutorul de urgenţă şi pentru
tipărirea formularelor cererii se asigură din bugetul local.
4) Achiziţia tichetelor sociale se face în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 actualizată, privind
achiziţiile publice, prin Direcţia de Asistenţă Socială, din bugetul local, ţinând seama de dispersia geografică şi
numărul operatorilor economici cu care unităţile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice
sectorului de tichete sociale precum calitatea şi preţul produselor comercializate de operatorii economici care au
încheiat contracte cu unităţile emitente.
5) Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis in perioada
1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31 ianuarie a anului următor.
6) Utilizarea tichetelor sociale, de către beneficiar, trebuie să se efectueze într-o perioadă de 30 zile de la data
plăţii.
7) Este interzisă:
a) utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin
transformarea în bani.
b) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor
solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului.
c) comercializarea tichetelor sociale în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii.
d) utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de
igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.
8) Valoarea nominala a tichetului social este de 10 lei.
9) Tichetul social este utilizat pentru achiziţionarea de medicamente, produselor alimentare, de igienă, a produselor
de îmbrăcăminte şi a rechizitelor.
Art.7 În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se
consideră că persoana singură/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă.
Art.8 1) Cuantumul ajutorului de urgenţă este propus de către persoanele din cadrul serviciului de specialitate al
Direcţiei de Asistenţă Socială care efectuează ancheta socială, în baza documentelor depuse, având în vedere
situaţia socială şi financiară a solicitantului, în limita sumelor prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
2) Dispoziţia de acordare/neacordare a ajutorului de urgenţă prevăzut de prezenta hotărâre are la baza
cererea scrisă a persoanei îndreptăţite însoţită de documentele doveditoare şi ancheta socială efectuată de
personalul Direcţiei de Asistenţă Socială.
Art.9 În cazul în care o persoană se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor,
accidentelor poate beneficia de ajutor de urgenta in cuantum maxim de 1000 de lei, cu condiţia respectării
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.10 Ajutorul de înmormântare conform Anexei nr.1, punctul V este in suma de 500 lei.
Art.11 Ajutorul de urgenţă în natură constând în lemne de foc se acordă de cel mult două ori pentru perioada
sezonului rece (noiembrie anul curent - martie anul următor), cererile se pot depune pe tot parcursul anului.
Art.12 Achiziţionarea transportului lemnelor la domiciliul beneficiarului, cât şi debitatul lemnelor şi forţa de muncă
necesară manipulării acestora se vor deconta de către Direcţia de Asistenţa Socială din Titlul IX – „Asistenţă
socială”.
Art.13 Decontarea cheltuielilor prevăzute la punctul. 6 litera a din Anexa nr.1 a prezentei hotărâri se va efectua de la
bugetul local de către Direcţia de Asistenţă Socială din Titlul IX – „Asistenţă socială” către Serviciul de Utilitate
Publica, Administrare Fond Locativ si Cimitire.
Art.14 1) Nu se acordă ajutor de urgenţă chiriaţilor locuinţelor aparţinând Serviciului de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor pentru repararea acestora.
2) Nu se acordă ajutor de urgenţă persoanelor care beneficiază de clauzele unui contract de întreţinere, în
măsura în care clauza vizează tocmai situaţia pentru care se solicită ajutor de urgenţă.
3) Nu se acordă ajutor de urgenţă persoanelor beneficiare de prestaţie financiară excepţională cu aceeaşi
destinaţie, conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
4) Neridicarea ajutorului de urgenţă în termen de 30 de zile de la data punerii în plată a dispoziţiei Primarului
Municipiului Brăila de acordare a ajutorului financiar de urgenţă atrage pierderea acestuia.
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5) Retragerea dreptului de a ridica ajutorul financiar de urgenţă se face prin dispoziţia Primarului Municipiului
Brăila pe baza de referat al Direcţiei de Asistenţă Socială.
Art.15 Nu pot beneficia de ajutoare de urgenţă prevăzute în prezenta hotărâre persoanele şi membrii familiei care
deţin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu
şi a anexelor gospodăreşti, mai mult de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare mai
mare de 3.000 lei, motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani, cu excepţia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente,
autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, scutere de apa, iahturi şi altele de
asemenea.
Art.16 1) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetul local, cap.6802, Titlul IX –
Asistenţă Socială – 57.02.01 ajutoare sociale în numerar prin Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului
Local Municipal. Ajutoarele de urgenţă se vor acorda şi/sau în natură din bugetul local, cap.6802, Titlul IX –
Asistenţă Socială – 57.02.02.
2) Ajutoarele de urgenţă acordate în temeiul prezentei hotărâri nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se
iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.
Art.17 Dacă ulterior efectuării plaţii ajutorului de urgenţă se constată că acesta a fost acordat pe baza unor date
eronate, sumele/tichetele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de urgenţă se recuperează potrivit legii, pe baza
dispoziţiei Primarului Municipiului Brăila.
Art.18 Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.90/29.04.2015 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data
adoptării prezentei hotărâri.
Art.19 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială
Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă publică şi comunică celor interesaţi.
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. nr.375/31.08.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secţiunea ”Consiliul
Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,
DRĂGAN ION

IONIŢĂ ION - SORIN
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
H O T Ă R Â R E A NR. 376
din 31.08.2017

privind: Acordarea, în anul 2018, a unor subvenţii de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează
beneficiarilor din Judeţul Brăila.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială,
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 şi 4 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi
completările ulterioare, art.1 alin.(3), art.2 alin.(2) din Anexa nr.1 a H.G. nr.1153/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
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În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă, pentru anul 2018, acordarea unor subvenţii de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează
beneficiarilor din Judeţul Brăila, în baza Legii nr.34/1998.
(2) Se aprobă, pentru anul 2018, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială
pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetul local, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit
legii;
administrează unităţi de asistenţă socială care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale în vigoare, aprobat
prin Hotărâre a Guvernului;
deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
Art.2 (1) Subvenţia se acordă lunar din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, în limita bugetului aprobat cu
acest titlu.
(2) Nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată în anul 2018 este
următorul:
125 lei/persoană pentru servicii sociale cu cazare;
88 lei/persoană pentru servicii sociale fără cazare;
60 lei/persoană pentru servicii de îngrijire la domiciliu.
(3) Documentaţia de solicitare va cuprinde următoarele:
cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr.1153/2001, în 3 exemplare;
sentinţa civilă privind acordarea personalităţii juridice şi certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară;
balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii la data
depunerii cererii de solicitare de la lit.a);
certificatul de acreditare;
licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
împuternicire cu privire la persoana delegată să efectueze demersurile de solicitare a subvenţionării, conform
modelului prevăzut în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
declaraţie pe propria răspundere cu privire la unitatea de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţionare,
conform modelului prevăzut în Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre;
extrasul de cont privind contul bancar deschis special pentru subvenţie.
(4) Înscrisurile de la lit. a), e), h) şi i) se prezintă în original, în timp ce celelalte înscrisuri se depun în copii
certificate.
(5) Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până la data de
29.09.2017.
(6) Lipsa unuia dintre documentele de solicitare atrage eliminarea asociaţiei/fundaţiei din procesul de selecţionare.
(7) Se va completa fiecare rubrică din documentaţia de solicitare; pentru rubricile pentru care nu se impune
completarea se va menţiona “nu este cazul”.
Art.3 Cheltuielile curente de funcţionare (utilităţi – apă, energie electrică, gaze naturale, etc.) se referă exclusiv la
cheltuielile generate de luna în curs (pentru care se solicită subvenţionarea), fără a se achita restanţe, penalităţi etc.
Art.4 (1) Cheltuielile cu salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal
de specialitate şi auxiliar se asigură la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru un program
complet de lucru de 166 ore în medie pe lună, stabilit prin Hotărâre de Guvern, fără a acoperi contribuţiile datorate
de către angajator.
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2) Cheltuielile cu salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de
specialitate şi auxiliar se referă la timpul de muncă, fără a cuprinde durata concediului de odihnă anual sau
perioadele de incapacitate temporară de muncă.
(3) În cazul contractelor de muncă cu timp parţial, salariul se asigură la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat
în plată, stabilit prin Hotărâre de Guvern, proporţional cu fracţiunea de normă.
(4) În cazul în care există mai multe funcţii de acelaşi fel, indiferent de nivelul studiilor, cheltuielile cu salariile se
subvenţionează pentru o singură funcţie pentru o unitate de asistenţă socială.
(5) În cazul asociaţiilor sau fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială diferite, pentru
funcţiile care se regăsesc în cel puţin două unităţi, cheltuielile cu salariile de încadrare ale personalului se acordă
doar pentru una dintre acestea.
(6) Pentru asociaţiile/fundaţiile care deţin mai multe unităţi de asistenţă socială de acelaşi fel şi destinate aceleiaşi
categorii de beneficiari, subvenţia de la bugetul local se acordă pentru o singură unitate de asistenţă socială din
aceeaşi categorie.
Art.5 Nivelul lunar al subvenţiei se stabileşte pe baza numărului mediu lunar de persoane asistate, în limita maximă
a:40 de beneficiari pentru centrul rezidenţial;
30 de beneficiari pentru centrul de zi;
40 de beneficiari pentru unitatea de îngrijire la domiciliu.
Art.6 (1) a) Asociaţiile sau Fundaţiile ce primesc subvenţii de la bugetul local au obligaţia prezentării în prima lună în
care o persoană beneficiază de servicii sociale sau ori de câte ori intervine o modificare, actele de identitate în
termen de valabilitate ale beneficiarilor, în copii certificate cu originalul, precum şi înscrisul/decizia de admitere în
cadrul unităţii de asistenţă socială.
b) În cazul beneficiarilor minori se va prezenta certificatul de naştere sau cartea de identitate, după caz, şi cartea de
identitate a reprezentantului legal şi, după caz, înscrisul privind instituirea unei măsuri de protecţie.
(2) Asociaţiile sau fundaţiile ce primesc subvenţii de la bugetul local au obligaţia de a prezenta lunar situaţia
prezenţei zilnice a beneficiarilor cu domiciliul/reşedinţa pe raza Judeţului Brăila. Situaţia va conţine datele de
identificare ale beneficiarilor, semnătura, ştampila şi certificarea cu originalul din partea asociaţiei/fundaţiei.
(3) În lunile aprilie şi octombrie, odată cu depunerea cererii de solicitare a subvenţiei pentru luna curentă, asociaţiile
şi fundaţiile vor face dovada achitării obligaţiilor către bugetul local, prin prezentarea certificatului de atestare fiscală.
(4) Lunar, odată cu depunerea cererii de solicitare a subvenţiei pentru luna curentă, asociaţiile şi fundaţiile vor
depune certificatul de atestare fiscală cu privire la achitarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat.
(5) Asociaţiile/fundaţiile selecţionate au obligaţia de a-şi deschide un cont bancar special pentru subvenţie,
cheltuielile din subvenţie evidenţiindu-se separat şi de a prezenta lunar extrasul de cont aferent contului de
subvenţii.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială,
iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă publică şi o va comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. nr.376/31.08.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secţiunea ”Consiliul
Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,
DRĂGAN ION

IONIŢĂ ION - SORIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 49
din 04 august 2017
Privind : aprobarea Rectificării bugetului local pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 04.august.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.48509 din 26.07.2017, transmisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila;
- Decizia nr.10 din 26 iulie 2017 transmisă de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, privind
repartizarea suplimentară pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru finanţarea cheltuelilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiului Brăila, pe anul 2017;
- Referatul, întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Hotărârea Consiliului Local nr.24/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017 ;
- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public şi ale HG nr.123/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, pentru respectarea transparenţei;
Văzând raportul de avizare al proiectului, întocmit de Comisia buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;
În temeiul prvederilor art. 36, alin.4, lit. a, art.45 pct.2 lit. a, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001, Legea
administraţiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local propriu pe anul 2017, conform anexei parte componentă la prezenta;
Art.3. Prin grija secretarului comunei Bordei Verde, prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului
Judeţului Brăila, primarului comunei, compartimentului financiar contabil, cât şi tuturor celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.50
din 04 august 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea actualizării cofinanţării
investiţiei:„REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALĂ PRIMARÃ LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE,
JUDEŢUL BRÃILA”,ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică
Consiliul Local Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.08.2017;
Analizând Referatul de aprobare a Domnului Rotaru Dumitru - Primarul Comunei Bordei Verde, responsabilul legal
al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea
actualizării cofinanţării investiţiei: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALÃ PRIMARÃ LIŞCOTEANCA,
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COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRÃILA”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică;
În baza prevederilor art. 5 lit e) şi art. 6 din Anexa nr. 4 denumită METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aferentă H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Analizând prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului
românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a unităţilor de învăţamânt
preuniversitar, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală;
Având în vedere prevederile art. VII - Drepturile şi obligaţiile părţilor, alin. (2) lit b)- Obligaţiile beneficiarului,
din contractul de finanţare nr. 1207/ 23.12.2016, încheiat între UAT Bordei Verde şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea obiectivului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOAL
Ã PRIMARÃ
LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRÃILA”;
Analizând devizul general actualizat al investiţiei ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie
publică;
Ţinând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c, precum şi cele ale art. 126 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum şi noul deviz general aferent investiţiei:
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALÃ PRIMARÃ LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDE
ŢUL
BRÃILA”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei sunt:
Valoare totală investiţie inclusiv TVA = 834.961 lei inclusiv TVA
Valoare C+M inclusiv TVA = 596.473 lei inclusiv TVA.
Art.2 Se aprobă noua valoare a investiţiei, în sumă de 834.961lei inclusiv TVA, compusă din valoarea
lucrărilor/serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate până la 04.08.2017 şi din valoarea rest de
executat/prestat, astfel:
Lei, tva inclus
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, din care:
834.961
Bugetul de stat (MDRAP)

739.951

Sume decontate buget de stat
Rest de decontat buget de stat
Bugetul local al comunei Bordei Verde
Sume decontate buget local
Rest de decontat buget local

16.541
723.410
95.010
81.116,22
13.893,78

Art.3 Se aprobă actualizarea cofinanţării investiţiei: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALÃ PRIMARÃ
LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRÃILA”, în suma de 95.010 lei inclusiv TVA.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează domnul ROTARU DUMITRU, primarul comunei
Bordei Verde, judetul Braila, responsabilul legal al proiectului.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Bordei Verde, persoanelor interesate şi Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila în vederea exercitării controlului de legalitate.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.51
din 04 august 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea actualizării cofinanţării
investiţiei: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL LIŞCOTEANCA,
COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRĂILA”,ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie
publică
Consiliul Local Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.08.2017;
Analizând Referatul de aprobare a Domnului Rotaru Dumitru - Primarul Comunei Bordei Verde,
responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi
aprobarea actualizării cofinanţării investiţiei: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM
NORMAL LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRĂILA”, ca urmare a finalizării tuturor
procedurilor de achiziţie publică;
În baza prevederilor art. 5 lit e) şi art 6 din Anexa nr. 4 denumită METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aferentă H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Analizând prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului
românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a unitaţilor de învăţământ
preuniversitar, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală;
Avand în vedere prevederile art. VII - Drepturile şi obligaţiile părţilor, alin. (2) lit b)- Obligaţiile beneficiarului, din
contractul de finanţare nr. 1206/ 23.12.2016, încheiat între UAT Bordei Verde şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, pentru finanţarea obiectivului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢĂ CU
PROGRAM NORMAL LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRĂILA”;
Analizând devizul general actualizat al investiţiei ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie
publică;
Tinând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c, precum şi cele ale art. 126 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum şi noul deviz general aferent investiţiei:
„REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI
VERDE, JUDEŢUL BRĂILA”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziţie publică, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei sunt:
Valoare totală investiţie inclusiv TVA = 518.803 lei inclusiv TVA
Valoare C+M inclusiv TVA = 364.171 lei inclusiv TVA.
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Art.2 Se aprobă noua valoare a investiţiei, în suma de 518.803 lei inclusiv TVA, compusă din valoarea lucrărilor/
serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate până la 04.08.2017 şi din valoarea rest de
executat/prestat, astfel:
Lei, tva inclus
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, din care:

518.803

Bugetul de stat (MDRAP)

440.924

Sume decontate buget de stat
Rest de decontat buget de stat
Bugetul local al comunei Bordei Verde
Sume decontate buget local
Rest de decontat buget local

8.330
432.594
77.879
44.171
33.708

Art.3 Se aprobă actualizarea cofinanţării investiţiei: „REABILITARE ŞI MODERNIZARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM
NORMAL LIŞCOTEANCA, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEŢUL BRĂILA”, în suma de 77.879 lei inclusiv TVA.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează domnul ROTARU DUMITRU, primarul comunei
Bordei Verde, judeţul Brăila, responsabilul legal al proiectului.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Bordei Verde, persoanelor interesate şi Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila în vederea exercitării controlului de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 52
din 04.08.2017

Privind: aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării lucrărilor de reparaţii capitale urgente la acoperişul
Căminului Cultural din localitatea C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila;
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 04.08.2017;
Luând în considerare situaţia identificată pe teren cu privire la starea fizică de avariere a acoperişului Căminului
Cultural din localitatea C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila, produsă în urma calamităţii - furtunii
violente din luna iulie 2017;
Faptul că la nivelul acoperişului Căminului Cultural din localitatea Bordei Verde nu au mai fost realizate
lucrări de reparaţii în ultimii 10 ani;
Faptul că în prezent parte din acoperiş nu mai există, iar prin acoperişul existent sunt infiltraţii de la
precipitaţii, afectând structura imobilului ,ţinand cont că urmează anotimpuri ploioase;
Având în vedere prevederile art. 44, alin. 3 şi 4 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile HCL nr.48/2015, privind bunurile care aparţin domeniului public al comunei Bordei Verde,
judeţul Brăila;
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Prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE;
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor de reparaţii capitale urgente la acoperişul
Căminului Cultural al localităţii Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila;
Art.2. Se aprobă ca soluţie tehnică pentru realizarea lucrărilor de reparaţii, prevazute la art. 1 al prezentei hotărâri,
acoperirea Caminului Cultural din localitatea C-tin Gabrielescu şi folosirea materialelor de construcţie în acest sens
(grinzi, scandură, scoabe, cuie, tablă);
Art.3.(1) Pentru realizarea lucrărilor prevazute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se aprobă suma estimativă de
100.000 lei;
(2) Suma estimată la art. 3, pct. 1 din prezenta se alocă integral din bugetul local al comunei Bordei Verde;
(3) Suma rămasă şi neutilizată, în urma devizului de lucrări, va fi repartizată spre alte obiective de investiţii de
la nivel local.
Art.4. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte D-nul Primar Dumitru Rotaru, prin
compartimentul financiar contabil;
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Instituţiei Prefectului judeţului Brăila, Primarului
comunei, compartimentului financiar contabil, cât şi celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.53
din 04.08. 2017
privind: aprobarea amplasării unui Monument istoric, în zona centrală a localităţii Bordei Verde, dedicat
Eroilor cazuţi pentru apărarea Patriei
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, în data de
04.08.2017;
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde cu privire la propunerea amplasării unui
monument istoric dedicat Eroilor cazuţi pentru apărarea patriei, în zona centrală a localităţii Bordei Verde şi avizul
favorabil al comisiilor de specialitate;
Văzând prevederile art.5 din Legea nr. 120/2006, privind monumentele de for public, actualizată;
Văzând prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”
şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE ;
Art.1.Se aprobă amplasarea unui Monument Istoric, în zona centrală a localităţii Bordei Verde, dedicat Eroilor cazuţi
pentru apărarea Patriei ;
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Art.2.Pentru emiterea autorizaţiei de construire se va prezenta documentaţia tehnică întocmită şi vizată în
conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de acordurile şi avizele favorabile solicitate prin certificatul de urbanism
obţinut anterior emiterii autorizaţiei de construire.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează D-nul Rotaru Dumitru, primarul comunei Bordei
Verde, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Bordei Verde;
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Brăila, Primarului comunei, celor interesaţi şi
va fi facută publică prin afisare.
`PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă

ROMANIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.54
din 31.08.2017
privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico–economici pentru investiţia „Modernizare stăazi în localitaţile
Bordei Verde, Lişcoteanca şi C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, jud. Brăila ”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2017;
Având în vedere:
Rerefatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru şi referatul d-lui. secretar Zodilă Viorel;
Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, gospodărire comunală, servicii şi control;
Documentaţia tehnico economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „ Modernizare străziîin
localitaţile Bordei Verde, Lişcoteanca şi C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”;
Prevederile art. 7(1), lit. e şi art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), art. 8, art. 10(7) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4), lit. d) precum şi pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba realizarea investiţiei „Modernizare străzi îin localitaţile Bordei Verde, Lişcoteanca, C-tin Gabrielescu,
comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”.
Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico-economica (faza DALI) pentru investiţia „Modernizare străzi în localităţile
Bordei Verde, Lişcoteanca,C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila Etapa”, conform anexei la prezenta
hotărâre;
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Art. 3 Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei „Modernizare străzi îin localităţile Bordei Verde,
Lişcoteanca, C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila ”, după cum urmează :
Valoarea totala(INV), inclusiv TVA(mii lei) : 12.848.521,24 lei;
(în preţuri – luna 02, anul 2017, 1 euro = 4.45156), din care:
construcţii-montaj (C+M) : 11.292.938,96 lei;
Esalonarea investiţiei(INV/C+M)-lei
anul I; 12.848.521,24/11.292.938,96
Durata de realizare(luni):12 luni;
Capacitaţi (în unităţi fizice şi valorice);
lungime străzi modernizare: 14.116 m
cost: 12.848.521,24 lei
Art. 4 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 va fi asigurată din bugetul de stat în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare locală şi cofinanţat din bugetul local al comunei Bordei Verde.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bordei Verde, judeţul Brăila.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată şi adusă la cunoştinţă publică şi instituţiilor interesate de către secretarul
comunei.
Această hotărare a fost adoptată în şedintă publică la data de 31.08.2017 cu un numar de 11 voturi, din numarul
total de 11 consilieri locali îin funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.55
din 31.08.2017
privind: aprobarea cofinanţării investiţiei „Modernizare străzi în localităţile Bordei Verde, Lişcoteanca, C-tin
Gabrielescu, comuna Bordei Verde, jud. Brăila ”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de
31.08.2017;
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru şi referatul compartimentului financiarcontabil;
Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, gospodărire comunală, servicii şi control ;
Documentaţia tehnico economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „ Modernizare străzi în
localităţile Bordei Verde, Lişcoteanca şi C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”;
Prevederile art. 7(1), lit. e şi art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), art. 8(3) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4), lit. d) precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice
locale nr .215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată cu
modificările şi completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cofinanţarea în sumă de 282.769,51 lei din bugetul local pentru realizarea investiţiei „Modernizare
străzi în localităţile Bordei Verde, Lişcoteanca, C-tin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judetul Brăila ” pentru care se
solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală instituit prin OUG nr.28/2013.
Art. 2 Cofinanţarea prevazuta la art. 1 este repartizată pentru următoarele capitole de deviz în conformitate cu prevederile
Ord. MDRAP 1851/2013, privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG 28/2013:
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3.2
3.3
3.4
3,5,1
3,5,2

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuiel ipentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

9520.00
2380.00
4760.00
2261.00
5950.00
0.00
5950.00
0.00

3,5,3

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

41650.00

3,5,4

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0.00

3.6
3,7,1
3,7,2
3,8,1
3,8,1,1

0.00
14280.00
2380.00
0.00
0.00

5,2,4

Organizarea procedurilor de achiziţie
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
Auditul financiar
Asistenţa tehnică din partea proiectantului
Pe perioada de execuţie a lucrărilor
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
Dirigenţie de şantier
Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii
Cota aferentă Casei Sociale a Construcţorilor - CSC

5,2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

0.00

5.4
6.1
6.2

Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste

5950.00
0.00
0.00

3,8,1,2
3,8,2
5,1,2
5,2,1
5,2,2
5,2,3

0.00
83300.00
0
0.00
47449.32
9489.86
47449.32

Art. 3 Valoarea cofinanţării pentru proiectul prevazut la art. 1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare
pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează primarul comunei Bordei Verde, judeţul
Brăila.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi instituţiilor interesate de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţă publică la data de 31.08.2017 cu un număr de 11 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.56
Din 31.08.2017
privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economică, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Înfiinţare Cabinete Medicale la
nivelul localităţilor C-tin Gabrielescu şi Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, intrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08..2017;
Având în vedere:
Rerefatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru şi referatul d-lui. Secretar Zodilă Viorel;
Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, gospodărire comunală, servicii şi control;
Documentaţia tehnico-economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Înfiinţare Cabinete
Medicale la nivelul localităţilor C-tin Gabrielescu şi Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila’’;
Prevederile art. 7(1), lit. d si art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. d, art. 7, art. 8 din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) precum şi pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă realizarea investiţiei „Înfiinţare Cabinete Medicale la nivelul localităţilor C-tin Gabrielescu şi
Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila’’;
Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) pentru investiţia „Înfiinţare Cabinete Medicale la nivelul
localităţilor C-tin Gabrielescu şi Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila’’, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă principalii indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „Înfiinţare Cabinete Medicale la nivelul
localităţilor C-tin Gabrielescu şi Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila, după cum urmează :
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 2.710.847 lei, dintre care 2.554.930 lei de la bugetul de stat şi 155.917 lei de la
bugetul local
Art. 4 Finanţarea investitiei prevăzute la art. 1 va fi asigurată din bugetul de stat în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare locală şi cofinanţat din bugetul local al comunei Bordei Verde.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bordei Verde, judeţul Brăila.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată şi adusă la cunostinţă publică şi instituţiilor interesate de către secretarul
comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţă publică la data de 31.08.2017 cu un număr de 11 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcţie
.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.57
din 31.08.2017
privind: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie - ”Înfiinţare şi dotare cabinete
medicale în satele Lişcoteanca şi C. Gabrielescu, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2017;
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru şi referatul compartimentului financiarcontabil;
Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, gospodărire comunală, servicii şi control;
Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Înfiinţare Cabinete Medicale la
nivelul localităţilor C-tin Gabrielescu şi Lişcoteanca, comuna Bordei Verde, judeţul Brăila’’;
Prevederile art. 7(1), lit.d şi art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. d, art. 7, art. 8 din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4), lit. d) precum şi pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Înfiinţtare şi dotare cabinete medicale în satele
Lişcoteanca şi C. Gabrielescu comuna Bordei Verde, judeţul Brăila”, cu suma de 155.917 lei, pentru plata unor
categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală cum
sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe
tehnologice, teste şi predare la beneficiar
Art.2 Valoarea cofinanţării pentru proiectul prevazut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru
acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bordei Verde, judeţul Brăila.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă publică şi instituţiilor interesate de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptata în sedinţă publică la data de 31.08.2017 cu un număr de 11 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 58
din 31.08. 2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al Comunei Bordei Verde
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08. 2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului;
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, privind
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei
Contractului de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c, art. 10 alin.(5) şi
alin (5^1) şi art. 32 alin. (4);
- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin
procedura de licitaţie deschisă, aprobată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bordei Verde nr 68 din 19.12.2012 privind aprobarea delegării prin
concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea
acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ;
- Prevederile art.16 alin. 3 lit. o) coroborate cu prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 11, art. 14, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 4 lit. f), alin. 6 lit. a) punctul 14 şi alin. 7 lit. a),
art. 45 alin. 1, art. 62 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se acordă mandat special domnului Rotaru Dumitru, primarul Comunei Bordei Verde, ca reprezentant legal
al Comunei Bordei Verde, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”
Brăila, să voteze:
prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an şi jumătate, începând cu data de 18.12.2017 şi
va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni operaţional, în
conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevazut la Anexa 1, parte integrantă din prezenta
Hotărâre;
Actul Aditional nr. 7 se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, în
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de
concesionar.
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Art.2. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, cu sediul în
municipiul Brăila, str. Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009 , al carei membru este Comuna Bordei Verde, să semneze - în
numele şi pe seama Comunei Bordei Verde - Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de concesiune nr.
390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin
reprezentantul său legal Preşedintele Asociaţiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Rotaru Dumitru
personal prin
participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila şi altor instituţii interesate.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 31.08.2017, cu un număr de 11voturi din numărul total de
11 consilieri în funcţie, indeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
Viorel Zodilă
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 59
din 31.08. 2017

privind: Modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bordei
Verde, judeţul Brăila
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08. 2017;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Bordei Verde;
Raportul de avizare al Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget –Finanţe,
Administrarea Domeniului public şi privat al comunei, Urbanism, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecţia
Mediului, Servicii şi Control;
Nota de fundamentare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei;
Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile art. VI, VII, X din Anexa 1 a HGR nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Prevederile legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice şi Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. c), art. 45 alin. 1, art. 120 şi art. 122 din Legea 215/2001
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bordei Verde,
judeţul Brăila,astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/19.12.2016, după cum urmează:
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la poziţia 20, coloana 3, va avea urmatorul continut: ,,N-stradă comunală, S-proprietate particulară, E- Cămin
Cultural, V-stradă comunală; Suprafaţă totală teren = 3.936 mp; Suprafaţă construită = 380 mp; Clădire din cărămidă
acoperită cu tablă; Magazie= suprafaţa construită = 50 mp; Grup Sanitar – suprafaţa construită= 28 mp, împrejmuire
= 228 mp.
Art.2. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bordei Verde,
judeţul Brăila, astfel cum a fost aprobat prin HCL nr. 45/2017,cu poziţia 41, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila, Consiliului Judeţean Brăila,
Primarului comunei şi va fi facută publică prin afisare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Miclaru Angelica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comună
Viorel Zodilă
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ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 51
din 02.08.2017
privind: aprobarea nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor publice şi contractuale din administraţia publică
locală –Primăria comunei Şuţeşti,conform Legii 153/2017
Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă de îndată la data de 02.08.2017
Având în vedere:
-raportul de aprobare al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
-procesul verbal înregistrat cu nr.4109/26.07.2017 privind negocierile desfăşurate în vederea aprobării
nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor publice din administraţia publică locală –Primăria comunei Şuţeşti, conform
art.11 al Legii 153/2017 şi anexa procesului verbal
- Hotărârea Consiliului Local Şuţeşti nr.14/28.02.2017 privind modificarea şi actualizarea organigramei Primăriei
Şuţeşti, judeţul Brăila
-Hotărârea nr. 24/2017 privind aprobarea bugetului local
În temeiul :
-art. 1, art. 2 alin. (1), art.6, art .7, art. 11 şi art. 38 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
-prevederilor art. 36, art. 39 alin.(4), art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.1 lit.b) şi din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, actualizată
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice şi contractuale din administraţia publică locală pentru
Primăria comunei Şuţeşti, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu luna iulie 2017, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Primăria comunei Şuţeşti se stabilesc în concordanţă cu nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice şi contractuale
propus şi aprobat şi cu prevederile anexei nr. VIII la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
Art.3. (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul Primăriei comunei Şuţeşti se asigură de
către ordonatorul de credite, in condiţiile legii;
(2)Cuantumul brut al salariilor de bază se stabileşte potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât să se
încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal ;
(3) Cuantumul brut al salariilor de bază pentru fiecare funcţionar public şi personalul contractual din cadrul
Primăriei comunei Şuţeşti se vor stabili prin dispoziţii individuale emise de către primar, cu respectarea prevederilor
art. 11 alin. 4 şi ale art. 25 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.4 Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Şuţeşti pentru participarea la numarul
maxim de şedinte este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2)
din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 201731 decembrie 2017.
Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul comunei Şuţeşti prin compartimentul
salarizare-contabilitate
Art.6 Începând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
Art.7 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila în vederea vizării pentru legalitate.
VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI ŞUŢEŞTI
MIOARA CHIRILĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILER
BRATOSIN ANGEL
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ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 52
din 02.08.2017
privind: aducerea la cunoştinţă consilierilor locali a investiţiei privind lucrările de furnizare şi montare
echipamente de iluminat pentru beneficiarul Primăria comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
În temeiul art. 45 alin.(1)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ
Având în vedere:
- Referatul înregistrat cu nr.4124/26.07.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Şuţeşti;
- Raportul de aprobare al primarului ;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Şuţeşti nr.24/15.03.2017 de aprobare a bugetului local
-contractul de lucrări nr.3314/28.06.2017 încheiat între Primăria comunei Şuţeşti şi S.C.URBIOLED S.R.L. având ca
obiect furnizare şi montare echipamente de iluminat încheiat în urma achiziţiei în SEAP din data de 23.06.2017
În temeiul:
-prevederilor art. 9 alin. (3) , art. 10, art. 11, art. 12 din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public
Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. d) alin. (6) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) lit e) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată,
Art. 1 Se aduce la cunoştinţă consilierilor locali investiţia privind lucrările de furnizare şi montare echipamente de
iluminat pentru beneficiarul Primăria comunei Şuţeşti, judeţul Brăila conform contractului de lucrări nr.3314/28.06.2017
încheiat între Primăria comunei Şuţeşti şi S.C.URBIOLED S.R.L. având ca obiect furnizare şi montare echipamente de
iluminat.
Art. 2 Se aduce la cunoştinţă consilierilor locali şi se aprobă fără discuţii valoarea totală a investiţiei în cuantum de
332.500 lei fără TVA (395.675 lei cu TVA).
Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului
judeţului Brăila pentru vizarea spre legalitate.

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI ŞUŢEŞTI
MIOARA CHIRILĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILER
BRATOSIN ANGEL
ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 53
din 02.08.2017

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Şuţeşti, judeţul Brăila în sensul transformării a două funcţii contractuale
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI, JUDEŢUL BRĂILA
Având în vedere:
-Adresa nr.5292/24.04.2015 a Instituţiei Prefectului - judeţul Brăila prin care se stabileşte numărul maxim de
personal pentru unitatea administrativ teritorială –comuna Şuţeşti
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-Raportul de aprobare la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
- Nota de fundamentare nr.4114/26.07.2017 a secretarului comunei Şuţeşti pentru aprobarea modificării
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
- Adresa DGASPC BRĂILA nr. 5891/25.11.2016 privind reglementările referitoare la statutul asistentului social
- Adresa AJPIS Brăila nr. 881/24.02.201 referitoare la acreditarea UAT-urilor ca furmizor de servicii sociale
- Hotărârea Consiliului Local nr.14/2802.017 privind aprobarea organigramei şi stabilirea funcţiilor publice din
aparatul de specialitate al primarului comunei Şuţeşti.
În temeiul :
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-Legea 53/2003 – Codul Muncii,
În temeiul art.39 alin. (1), art. 45 alin (1) si art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
pentru anul 2017 în sensul transformării a două funcţii contractuale de execuţie din aparatul de specialitate al
primarului comunei Şuţeşti începând cu data de 01.08.2017.
Art.2. Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de execuţie (vacantă)- referent din cadrul Serviciului public
de asistenţă socială în funcţia contractuală de execuţie asistent social.
Art.3. Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de guard (vacantă) din cadrul compartimentului deservire în
funcţia contractuală de execuţie secretar-arhivă
Art. 4. Ulterior transformării, funcţiile contractuale vor fi ocupate prin concurs care se va organiza conform HG
286/2011 şi a legislaţiei aferente în vigoare
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei comunei
Şuţeşti, judeţul Brăila, urmând ca secretarul comunei să comunice hotărârea Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în
vederea controlului de legalitate.

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI ŞUŢEŞTI
CHIRILĂ MIOARA
MIOARA CHIRILĂ

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
BRATOSIN ANGEL

ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.54
din 02.08.2017
privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ
Având în vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şuţeşti ;
- Raportul de aprobare al primarului ;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Suţeşti nr.24/15.03.2017 de aprobare a bugetului local
- Contractul de asociere nr. 12103/20.07.2017 încheiat între Primăria comunei Şuţeşti şi Consiliul Jjudeţean Brăila
referitor la cofinanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „GRĂDINIŢĂ 25 LOCURI ÎN SAT MIHAIL
KOGĂLNICEANU, COM. ŞUŢEŞTI”
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-Adresa 12227/2017 a Consiliului Judeţean Brăila prin care se aduce la cunostinţă lista obiectivelor de investiţii care
s-au aprobat cu finanţare de la bugetul de stat în baza OUG 28/2013
În temeiul:
-prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, raportate la Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul
2017;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin (2) lit a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, conform anexa 1, şi programul de
investitii pe anul 2017 conform anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 În intervalul dintre şedinţele Consiliului local, se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator principal de
credite, pentru repartizarea şi utilizarea depăşirilor de venituri ce se vor realiza peste prevederile iniţiale, cu informarea
Consiliului local.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului
judeţului Brăila pentru vizarea spre legalitate.

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI ŞUŢEŞTI
MIOARA CHIRILĂ

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
BRATOSIN ANGEL
ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.56
din 31.08.2017

privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al Comunei Şuţeşti in
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.08.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, privind
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei
Contractului de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c, art. 10 alin.(5) şi
alin (5^1) şi art. 32 alin. (4);
- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin
procedura de licitaţie deschisă, aprobată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuţeşti nr 10 din 29.01.2013 privind aprobarea delegării prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” - art.8 alin.1 ;
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- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatţei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului
În temeiul prevederilor art.11, art. 14, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.a), art.45
alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se acordă mandat special domnului Codreanu Cristian, primarul Comunei Şuţeşti, ca reprezentant legal al
Comunei Şuţeşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să
voteze:
prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an şi jumătate, începând cu data de 18.12.2017 şi
va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni operaţional, in
conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevăzut la Anexa 1, parte integrantă din prezenta
Hotărâre ;
Actul Aditional nr. 7 se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, in
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de
concesionar.
Art.2. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, cu sediul în
municipiul Brăila, str Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judetul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009, al cărei membru este Comuna Şuţeşti, să semneze - în
numele şi pe seama Comunei Şuţeşti - Actul Aditional nr. 7 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013
având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de
colectare din judetul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul său legal
Preşedintele Asociaţiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Codreanu Cristian personal prin
participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila şi altor instituţii interesate.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată înşsedinţa din data de 31.08.2017, cu un numar de 13 voturi din numărul total de
13 consilieri în funcţie,îindeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA
ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 57
din 31.08.2017

privind: aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de închiriere cu S.C.Orange Romania S.A.
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI ÎNTRUNIT ÎN SEDINŢĂ ORDINARĂ
Având în vedere:

92

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.8/2017 _____________93
- Adresa de intenţie înregistrată cu nr. 390118.07.2017 prin care S.C.Orange Romania S.A. solicită prelungirea
contractului de închiriere prin act adiţional;
-Contractul de închiriere nr.1711/2007 încheiat între S.C.Orange Romania S.A. şi comuna Şuţeşti
- Raportul de aprobare al primarului ;
-Avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public şi privat,
juridică şi de disciplină
În temeiul prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile art.36 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1711/2007 încheiat intre S.C.Orange Romania S.A. şi comuna
Şuţeşti pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 19.08.2017
Art. 2 Se modifică suma reprezentând chiria lunară de la 105 euro la 150 euro , urmand a se încheia un act adiţional în
acest sens.
Art. 3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului
judeţului Brăila pentru vizarea spre legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA

ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 58
din 31.08.2017
privind: scăderea din evidenţa analitică pe plătitor a unor persoane fizice decedate
Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2017;
Având în vedere:
-prevederile art.266 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, actualizată,
-Legea 277/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare
- H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-referatul de aprobare al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
-referatul de specialitate al compartimentului taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei Şuţeşti
-procesele verbale de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale
-certificatele de deces ale persoanelor prevăzute în anexa 1
În temeiul art. 36 alin. (4) lit.”a” şi art.45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1)Se aprobă scăderea din evidenţa analitică pe plătitor a persoanelor fizice decedate menţionate în anexa 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre
(2)Valoarea totală a debitului persoanelor fizice decedate pentru care se solicită scăderea din evidenţa
analitică pe platitor este în cuantum de 6757 lei.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul financiar-contabilitate şi taxe
şi impozite locale din cadrul Primăriei comunei Şuţeşti, judeţul Brăila

93

94____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.8/2017 _____________
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică celor nominalizaţi cu ducerea la
indeplinire şi se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA
ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 59
din 31.08.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii pentru anul 2017
„GRUP SANITAR LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUŢEŞTI, JUD. BRĂILA”
Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
-adresa MDRAP nr. 59012/09.05.2017
-notificarea de modificare a indicatorilor tehnico economici nr.4630/25.08.2016
-devizul general estimativ actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „GRUP SANITAR
LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUŢEŞTI, JUD. BRĂILA”
- dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art. 41 şi ale art. 44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată privind finanţele
publice locale;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din
fonduri publice
În temeiul : prevederilor art. 36 alin.2 lit.b), alin. 4 lit. d), alin. 6 lit. a), art. 45 alin.(1) şi alin (2) şi al art. 115
alin.1 lit.b) şi ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările aduse ulterior,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „GRUP SANITAR LA ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ŞUŢEŞTI, JUD. BRĂILA” conform devizului actualizat, conform standardului de cost prevăzut de
HG nr. 363/2010
(2) Valoarea totală a lucrărilor de investiţii este de 389.604,00 lei cu TVA, conform devizului general
estimativ actualizat .
Art.2. Se aprobă cofinanţarea investiţiei de la bugetul local în valoare de 19.820,00 lei cu TVA.
Art.3. Prezenta hotărâre încetează efectele HCL nr.18/28.02.2018 şi va fi dusă la îndeplinire de compartimentul
financiar contabil .
Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi si Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila pentru vizarea spre legalitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA
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ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 60
din 31.08.2017
privind: aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie publică pentru terenul
intravilan situat în comuna Şuţeşti, CV 20, P 405, 406
Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2017;
Având în vedere:
-cererea înregistrata cu nr.4079/25.07.2017 a domnului Bratosin Marian
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat Androniu Cosmin
-raportul de aprobare al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public şi privat,
juridicã şi de disciplinã
-prevederile HCL nr.63/30.10.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie
asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila
-prevederile art. 693-702 din Legea nr.287/2009 Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul :
-prevederilor art. 36, art. 45, art 123 alin (2) şi ale art. 115 alin.1 lit.b) şi din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie publică pentru terenul intravilan situat
în comuna Şuţeşti, CV 20, P 405, 406
Art.2. Se aprobă durata superficiei pe o perioadă de 49 de ani
Art.3 Se aprobă valoarea redevenţei anuale în cuantum de 211 lei conform raportului de evaluare imobiliară
Art.4 Se aprobă caietul de sarcini conform anexei la prezenta hotărâre
Art.5 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila în vederea vizării pentru legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA
ROM ÂNI A
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 61
din 31.08.2017

privind alegerea viceprimarului
Consiliul Local întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2017
Având în vedere :
-procesul verbal din data de 31.08.2017 încheiat cu ocazia numărării voturilor de către Comisia pentru numărarea
voturilor
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- prevederile art.11 alin. (1), (2), (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.18 alin.(1) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare
-prevederile art. 57 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
, republicată ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se alege în funcţia de viceprimar domnul consilier OCHIROŞI RADU .
Art.2 Atribuţiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispoziţie.
Art.3 Prezenta hotărâre încetează efectele Hotărârii nr. 65/21.07.2016 prin care a fost ales viceprimar domnul
Bratosin Angel
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Şuţeşti tuturor celor interesaţi şi Instituţiei
Prefectului judeţului Brăila în vederea avizării spre legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COJOCARU PAUL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CHIRILĂ MIOARA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA TRAIAN
HOTĂRÂREA NR.50
Din 29.08.2017
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de pecialitate al primarului
comunei Traian, judeţul Brăila.
Consiliul Local al comunei Traian, judeţul Brăila întrunit în şedinţă ordinară în data de mai sus.
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Traian, judeţul Brăila;
Referatul compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei comunei Traian, judeţul Brăila;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Traian, judeţul Brăila;
Prevederile HCL Traian, judeţul Brăila nr.1/2017 privind modificarea statului de funcţii al Primăriei comunei Traian,
judeţul Brăila;
În temeiul art.36, alin.2, lit. a) coroborat cu art.36, alin.3, lit. b), respectiv art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001
privind dministraţia publică locală, republicată, coroborat cu art.115, alin.1, lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionarepentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Traian, judeţul Brăila, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prin grija secretarului comunei Traian, judeţul Brăila, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor
interesate.
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Traian, sau pe pagina proprie de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
JR. GIUGIUC DANIELA NICOLETTA

GROZEA VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA TRAIAN
HOTĂRÂREA NR.51
Din 29.08.2017
privind: aprobarea instrumentării proiectului „Modernizare drumuri în localităţile Urleasca, Căldăruşa şi
Silistraru, comuna Traian, judeţul Brăila şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia”.
Consiliul Local al comunei Traian, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de mai sus;
Analizând prevederile P.N.D.L. aprobat prin OUG nr.28/2013 cu modificările ulterioare şi ţinând cont de
prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea condiţiilor cadru şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi structurilor şi a lucrărilor de intervenţie, pe baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
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În baza prevederilor art.36, alin.4, lit.d), precum şi a art.45, alin.1 coroborat cu art.115, alin.1, lit.b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Aprobarea instrumentării proiectului „Modernizare drumuri în localităţile Urleasca, Căldăruşa şi Silistraru,
comuna Traian, judeţul Brăila şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia” astfel:
Valoarea totală a investiţiei = 9.143.771,82 lei inclusiv TVA
din care C+M = 8.793.664,84 lei inclusiv TVA
Art.2 Se aprobă cofinanţarea investiţiei în suma de 575.205,86 lei inclusiv TVA
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Traian.
Art.4 Prin grija secretarului comunei Traian, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
JR. GIUGIUC DANIELA NICOLETTA

GROZEA VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA TRAIAN
HOTĂRÂREA NR.52
Din data de 29.08.2017
privind: aprobarea instrumentării proiectului „Modernizare străzi rurale în comuna Traian, judeţul Brăila şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia”.

Consiliul Local al comunei Traian, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de mai sus;
Analizând prevederile P.N.D.L. aprobat prin OUG nr.28/2013 cu modificările ulterioare şi ţinând cont de prevederile
HG nr.28/2008 privind aprobarea condiţiilor cadru şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi structurilor şi a lucrărilor de intervenţie, pe baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.36, alin.4, lit.d), precum şi a art.45, alin.1 coroborat cu art.115, alin.1, lit.b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Aprobarea instrumentării proiectului „Modernizare drumuri în localităţile Urleasca, Căldăruşa şi Silistraru,
comuna Traian, judeţul Brăila şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia” astfel:
Valoarea totală a investiţiei = 7.846.320,16 lei inclusiv TVA
din care C+M = 6.816.931,77 lei inclusiv TVA
Art.2 Se aprobă cofinanţarea investiţiei în suma de 199.744,66 lei inclusiv TVA
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Traian.
Art.4 Prin grija secretarului comunei Traian, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
JR. GIUGIUC DANIELA NICOLETTA

GROZEA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 31
din 31.08.2017
privind: completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zăvoaia, judeţul
Brăila
Consiliul Local al comunei Zăvoaia judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 August 2017;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Zăvoaia, judeţul Brăila;
Nota de fundamentare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei;
prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
prevederile legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia ;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2 lit.c), art.45, art.120 din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zăvoia, judeţul
Brăila, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 21.03.2017, cu poziţia 13, conform Anexei nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila, Consiliului Judeţean Brăila,
Primarului comunei şi va fi facută publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURLACU NECULAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 32
din 31.08.2017
privind : aprobarea inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare drumuri
rurale Zăvoaia-Dudescu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila “
Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 .08.2017
Având în vedere :
- Prevederile art. 36 alin.1, alin 2 , lit. b, coroborat cu alin 4 lit. d; din Legea 215/2001 privind administra
ția publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;
- OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
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- referatul de specialitate întocmit de persoana cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăvoaia;
- expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia ;
- Devizul General al obiectivului de investitii ,,Reabilitare drumuri rurale Zăvoaia-Dudescu, comuna Zăvoaia, judeţul
Brăila:
- raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia
În temeiul art. 45 alin 1 , coroborat cu art. 115 alin 1 lit. b; din Legea 215/2001 privind administratia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri rurale ZăvoaiaDudescu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila:
1) Valoarea totală ( INV), inculusiv TVA 5.893.704,59 lei din care :
- construcţii montaj ( C+M ) 5.134.910,59 lei
2) Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M): - anul I : 5893.704,59 lei / 5.134.910,59
3) Durata de realizare (luni) : 12 luni
4) Capacităţi (în unităţi fizice valorice):- lungime străzi reabilitate : 5879 m
- cost : 5.893.704,59
Art. 2 – Secretarul comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, va comunica
prezenta hotărâre domnului Primar,
compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului–judeţului Brăila şi prin afişare pentru luare la cunostinţă publică
şi o va pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURLACU NECULAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 33
din 31.08.2017

privind: aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri rurale Zăvoaia-Dudescu,
comuna Zăvoaia, judeţul Brăila “
Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 .08.2017;
Având în vedere :
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
- OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
- expunerea de motive intocmită de primarul comunei Zăvoaia ;
- Devizul General al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drumuri rurale Zăvoaia-Dudescu, comuna Zăvoaia ,
judeţul Brăila
- raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia
În temeiul art. 45 alin 1, coroborat cu art. 115 alin 1 lit. b; din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1- Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri rurale ZăvoaiaDudescu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila, în suma de 159.206,56 lei , format din :
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3,1,1
3,1,2
3,1,3
3.2
3.3
3.4
3,5,1
3,5,2

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnica
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

5950.00
2380.00
4760.00
2261.00
2380.00
0.00
0.00
0.00

3,5,3

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

23800.00

3,5,4

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

3.6
3,7,1
3,7,2
3,8,1
3,8,1,1

0.00
14280.00
2380.00
0.00
0.00

5,2,4

Organizarea procedurilor de achiziţie
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
Auditul financiar
Asistenţă tehnică din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat în Construcţii
Dirigenţie de santier
Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de construcţii
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

0.00

5.4
6.1
6.2

Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste

5950.00
0.00
0.00

3,8,1,2
3,8,2
5,1,2
5,2,1
5,2,2
5,2,3

0.00
47600.00
0
0.00
21575.25
4315.05
21575.25

Art.2 –
Secretarul comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, va comunica
prezenta hotărâre domnului Primar,
compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului judetului Brăila şi prin afişare pentru luare la cunoştinţă publică
şi o va pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURLACU NECULAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 34
din 31.08.2017

privind : stabilirea cotizaţiei anuale catre G.A.L. ,,Campia Brailei
„ Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA, judeţul Braila, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 .08.2017;
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Având în vedere:
Adresa nr. 87/27.07.2017, a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală ,,Câmpia Brăilei”, înregistrată la Primăria Comunei
Zăvoaia sub nr. 3223/28.07.2017
Hotărârea nr. 1 /2017, a Asociaţiei Grupul Local de Acţiune Locală ,,Câmpia Brăilei„
art. 36 alin. 2 lit. e coroborat cu alin. 7, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
O.G. nr. 26/2000,cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr.
246/18.07.2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000;
expunerea de motive a primarului comunei Zăvoaia ;
HCL. Nr. 22 /2014 , privind aprobarea participării comunei Zăvoaia ca membru fondator la costituirea Asociaţiei
Grupului de Acţiune Locală ,,Câmpia Brăilei ”
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Zăvoaia;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 coroborat cu art. 115 ali.1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă stabilirea cotizaţiei anuale catre G.A.L. ,,Câmpia Brăilei “ în valoare de 1 E/ locuitor /an .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului comunei şi adusă la
cunostinţă publică prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURLACU NECULAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 35
din 31.08.2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al Comunei Zăvoaia în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 August 2017;
Având în vedere:
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, privind
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei
Contractului de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” ;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c, art. 10 alin.(5) şi
alin (5^1) si art. 32 alin. (4);
- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora
la Depozitul ecologic Muchea”, prin procedura de licitaţie deschisă, aprobată în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăvoaia nr 56 din 27.12.2012 privind aprobarea delegării prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare
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din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Referatul de aprobare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia
În temeiul prevederilor art.11, art. 14, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 si alin.7 lit.a), art.45
alin.1, art.62 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se acordă mandat special domnului Drugău Stănică, primarul Comunei Zăvoaia, ca reprezentant legal al
Comunei Zăvoaia, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să
voteze:
prelungirea duratei contractului pentru perioada succesivă de un an şi jumătate, începând cu data de 18.12.2017 şi
va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni operaţional, în
conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevăzut la Anexa 1, parte integrantă din prezenta
Hotărâre ;
Actul Adiţional nr. 7 se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, în
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de
concesionar.
Art.2. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, cu sediul în
municipiul Brăila, str. Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009, al cărei membru este Comuna Zăvoaia, să semneze în numele
şi pe seama Comunei Zăvoaia - Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare
din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Preşedintele
Asociaţiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 - Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Drugău Stănică personal prin participarea
la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila şi altor instituţii interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURLACU NECULAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA VIZIRU
CONSILIU LOCAL
HOTĂRÂREA NR.34
Din 31.08.2017
privind modificarea bugetului local al comunei Viziru, pe trimestrul al III lea al anului 2017, capitolul 65.02Învaţământ
Consiliul Local Viziru întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data 31.08.2017
Având în vedere:
Referatul compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Viziru,
înregistrat la nr. 6758/29.08.2017;
Raportul de aprobare prezentat de către primarul comunei;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Viziru;
Prevederile art.19, art.49, alin. 4 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art.36, alin.2, lit. b), alin.4, lit.a), şi art.45, alin.2, lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea, cu suma de 127.000 lei, a bugetului local al comunei Viziru pe trimestrul al III lea al
anului 2017, capitolul 65.02-Învăţământ.
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei prin compartimentul
financiar-contabil, iar de comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

UNTARU GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA VIZIRU
CONSILIU LOCAL
HOTĂRÂREA NR.35
Din data de 31.08.2017
privind: aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Viziru, aferent anului 2017, pentru
Parohia Viziru de Jos, în vederea susţinerii activităţilor de vacanţă pentru copiii din localitatea Viziru
Consiliul Local Viziru, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017
Având în vedere:
Solicitarea formulată de preotul Banică Simeon Sică de la Parohia Viziru de Jos;
Referatul întocmit de dna Androne Viorica, consilier asistent cu atribuţii de contabil în aparatul de specialitate al
primarului comunei Viziru;
Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice;
Art.3, alin.3, din O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme dee sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificările şi completările ulterioare;
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Art.36, alin.2, lit.b) şi d), alin.4, lit.a) şi alin.6, lit.a), pct.1 şi 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.2, lit.a)din aceeaşi lege.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Viziru aferent anului 2017, de la cap.
67.02.59.12-Susţinerea cultelor, pentru Parohia Viziru de Jos, în vederea susţinerii activităţilor de vacanţa pentru
copiii din localitatea Viziru.
Art.2 Suma prevăzută la art.1 va fi virată în contul Parohiei Viziru de Jos, ulterior obţinerii,de catre acesata, a
Binecuvântării din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos;
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei prin compartimentul
financiar-contabil, iar de comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

UNTARU GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA VIZIRU
CONSILIU LOCAL
HOTĂRÂREA NR.36
Din 31.08.2017
privind: acordarea unui mandat special primarului în calitate de reprezentant legal al comunei Viziru în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al comunei Viziru, judeţul Braăila, întrunit în şedinţă ordinară la date de 31.08.2017
Având în vedere:
- Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, privind
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei
Contractului de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”;
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c, art. 10 alin.(5) şi
alin (5^1) şi art. 32 alin. (4);
- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin
procedura de licitaţie deschisă, aprobată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Viziru nr. 54 din 21.12.2012 privind aprobarea delegării prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ;
- Prevederile art.16 alin. 3 lit. o) coroborate cu prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
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- Referatele de eprobare ale primarului comunei Viziru şi ale comisiei de specialitate din cadrul C.L. Viziru;
În temeiul prevederilor art. 11, art. 14, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 4 lit. f), alin. 6 lit. a) punctul 14 şi alin. 7 lit. a),
art. 45 alin. 1, art. 62 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Doagă Victor, primarul Comunei Viziru, ca reprezentant legal al Comunei
Viziru, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an şi jumătate, începând cu data de 18.12.2017 şi
va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni operaţional, în
conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la
Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevazut la Anexa 1, parte integrantă din prezenta
Hotărâre;
Actul Aditional nr. 7 se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, în
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de
concesionar.
Art.2. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, cu sediul în
municipiul Brăila, str. Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009 , al carei membru este Comuna Viziru, să semneze - în numele
şi pe seama Comunei Viziru - Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare
din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul său legal Preşedintele
Asociaţiei, Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Doagă Victor personal prin participarea la
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila şi altor instituţii interesate.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 31.08.2017, cu un număr de 14 voturi din numărul total de
15 consilieri în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

UNTARU GHEORGHE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
H O T Ă R Â R E A Nr.58
din 27 iulie 2017
privind: înfiintarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă,
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orasului Ianca.

dat în administrarea Directiei

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.504483/04.05.2017 a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti
Publice, prin care se solicită adoptarea de îndată a hotărârii cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public la
nivelul orasului Ianca;
►dispoziţiile art.8 alin.(1) si art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(1), art.16 alin.(1) lit.a) si
alin.(2), art.17 alin.(2) si art.19 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006;
►Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al președintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
►Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.87/ 2007 ședintelui
al pre
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Directiei Serviciilor Publice si rapoartele comisiilor de
specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) si alin. (6) lit.a) pct. 14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă înfiintarea, organizarea si functionarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă conform
studiului de oportunitate prevăzut în Anexa nr.3, dat în administrarea Directiei Serviciilor Publice - CIF RO
13985051, institutie publică cu personalitate juridică în regim de autofinantare aflată în subordinea Consiliului Local
al Orasului Ianca, denumită în continuare operator al serviciului de iluminat public.
Art.2.-Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităti publice si se realizează prin
intermediul unui ansamblu tehnologic si functional comun sistemului de distributie a energiei electrice, punctul de
separare al acestora fiind clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat.
Art.3-(1) Directia Serviciilor Publice, în calitate de operator al serviciului de iluminat public pe raza administrativ
teritorială a orasului Ianca, are drept de folosintă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a
energiei electrice, pe toată durata existenţei acesteia, în baza contractului încheiat cu proprietarul sistemului.
(2) Contractul va reglementa toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de
iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate.
Art.4.-Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul ornamental
si ornamental - festiv.
Art.5.-Finantarea cheltuielilor curente de functionare si de exploatare a serviciului de iluminat public se asigură din
fondurile alocate anual de la bugetului local, precum si din alte venituri atrase potrivit legii.
Art.6.-Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea si exploatarea serviciului de iluminat public se asigură
potrivit Legii 51/2006 privind serviciile de utilităti publice.
Art.7.-Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public din aria administrativ
teritorială a orasului Ianca, potrivit Anexa nr.1.
Art.8.-Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a Orasului Ianca
potrivit Anexa nr.2.
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Art.9.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.10.-(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija primarului se
va întocmi si preda
Directiei
Serviciilor Publice
infrastructura
tehnico-edilitară si
inventarul
bunurilor/echipamentelor/utilajelor aferente activitătii specifice serviciului de iluminat public.
(2) În acelasi termen se vor finaliza procedurile privind transferul personalului aferent serviciului, potrivit legii.
Art.11.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerinţelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca, sau pe pagina proprie de internet www.primariaianca.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

George PRICEPUTU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.60
din 27 iulie 2017

privind: modificarea tarifelor de operare si a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare
administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j si k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) si l) si art.26 din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.7, art.8 si art.15 alin.(1) lit.b) si c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Autoritătii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007;
►dispoziţiile art.II din O.U.G.nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu, potrivit cărora se suspendă până la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxelor de depozitare
șeurilor
a de
nepericuloase, care au condus la majorarea tarifelor la începutul acestui an;
►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
reducerilor tarifelor de operare si a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-(1) Tarifele de operare si taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare administrat de către
Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, aprobate prin H.C.L.nr.12/ 23.02.2017, se
modifică potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
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(2) Tarifele de operare şi taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit alin.(1), se aplică
începând cu data de 1 august 2017.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de salubrizare din raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Art.4.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare si taxele speciale pentru serviciul public de
salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.12/23.02.2017 îsi încetează aplicabilitatea.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerintelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca, sau pe pagina proprie de internet www.primariaianca.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

George PRICEPUTU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.63
din 31 august 2017
privind: trecerea din domeniul public al orasului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente
vechiului sistem de alimentare cu apă si de canalizare, în vederea casării si, după caz, valorificării sau
utilizării în reparatii pentru alte instalatii din patrimoniul public.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.7610/18.04.2017 a Companiei de Utilităti Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, prin care s-a transmis Procesul
verbal nr.1812/11847/2017 al comisiei mixte de inventariere a bunurilor concesionate din domeniul public al orașului
Ianca, aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, cu listele bunurilor scoase din uz propuse spre
casare și valorificare, potrivit legii;
► dispoziţiile art.4 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.48/31.05.2017 pentru însuşirea Inventarelor
bunurilor care aparţin domeniul public şi privat al oraşului Ianca, prin care s-a aprobat Lista cuprinzând bunurile a
căror durată de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru casare şi valorificare, precum și
abrogarea poziției nr.161 din Inventarul domeniului public-fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile,
instalațiile și rețelele aferente
►adresa nr.16314/31.07.2017 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila - Operatorul unic al serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare, prin care și-a exprimat acordul spre a fi mandatată de Consiliul Local
Ianca să valorifice bunurile scoase din uz și casate, aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare,
pe care le au în concesiune;
►dispoziţiile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;
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►referatul de aprobare al primarului, procesele verbale ale comisiilor mixte de inventariere ale proprietarului și
operatorului sistemului cu listele bunurilor propuse spre casare/valorificare, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri
aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării și, după caz, valorificării sau
utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public, prevăzute în:
a)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă care aparțin domeniului public al
orașului Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare, Anexa nr.1-APA la Decizia
nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;
b)- Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare care aparțin domeniului public al orașului
Ianca, propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare, Anexa nr.1-CANALIZARE la Decizia
nr.2/21.04.2015 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila;
(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la alin.(1).
Art.2.-(1) Se împuternicește Operatorul - Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila să efectueze operațiunile
de demontare, dezafectare și valorificare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a bunurilor prevăzute la
art.1.
(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor eferente, se fac venit la bugetul local.
Art.3.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din satul Plopu, care vor fi
menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de
inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.4.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din satul Perișoru, care vor
fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal de
inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.5.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din satul Oprișenești, care
vor fi menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în Anexa nr.19 la Procesul verbal
de inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.6.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare din orașul Ianca, care vor fi
menținute în exploatare după expirarea duratei de viață tehnică, prevăzute în Anexa nr.20 la Procesul verbal de
inventariere nr.1812/11847/2017.
Art.7.-Se aprobă Lista bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă din satul Tîrlele Filiu, care
urmează să fie conservate de către Delegatar, prevăzute în Anexa nr.21 la Procesul verbal de inventariere
nr.1812/11847/2017.
Art.8.-Se aprobă preluarea din administrarea Operatorului - Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila în
administrarea Delegatarului - Consiliul local al orașului Ianca, a terenului intravilan în suprafață de 47781 mp, în
valoare de 1.197.106,14 lei, aferent fostei Stații de epurare a apelor uzate din orașul Ianca.
Art.9.-(1) Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, în sensul retragerii dreptului de concesiune al Operatorului asupra bunurilor prevăzute la art.1 și art.8.
(2) După finalizarea procesului de scoatere din funcțiune și valorificare a activelor, potrivit prezentei hotărâri,
Operatorul și Delegatarul vor actualiza corespunzător datele din Inventare și implicit din evidențele contabile.
Art.10.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin
grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca, sau pe pagina proprie de internet www.primariaianca.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
Alexandru STERIAN

Ștefan RACU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.65
din 31 august 2017
privind: alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit
ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate
sportivă.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2017;
Având în vedere:
►considerentele și dispozițiile art.181 din O.U.G.nr.38/2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
fizice și sportului nr.69/2000, potrivit cărora finanțarea sportului a devenit o prioritate națională și că autoritățile
administrației publice locale pot aloca la rândul lor
sume în limita a maximum 5% din bugetul aprobat anual pentru finanțarea activităților sportive pe plan local;
►adresele nr.17308 și 17309/17.07.2017 privind înștiințarea Instituţiei Prefectului și a Consiliului Județean Brăila
cu privire la intenția de a institui o măsură de sprijin pentru Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană
juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător al certificatului de identitate sportivă;
►adresa nr.128/17.07.2017 a Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, potrivit căreia nu a avut, nu are și nici nu-și
propune să încheie contracte cu jucători profesioniști de fotbal din țară sau din spațiul european/internațional, sau să
transfere astfel de sportivi, ci a legitimat doar fotbaliști cu statut de amator din orașul Ianca sau din localitățile
județului Brăila, club care nu realizează venituri pe seama acestei activități din publicitate, vânzări de bilete, drepturi
tv, etc., activitatea acestuia având un impact pur local;
►adresa nr.253/17.07.2017 a Asociației Județene de Fotbal Brăila, prin care se confirmă de asemenea că
Clubul Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu a avut și nu are încheiate contracte cu jucători profesioniști de fotbal din țară sau
din spațiul european/internațional, sau să fi transferat astfel de sportivi, ci a legitimat doar fotbaliști cu statut de
amator din orașul Ianca sau din localitățile județului Brăila, club care nu realizează venituri din publicitate, vânzări de
bilete, drepturi tv, etc.;
►confirmarea Consiliului Concurenței, transmisă prin adresa nr.10600/17.08.2017, potrivit căreia măsura de
sprijin care se dorește a fi instituită nu întrunește toate condițiile pentru a putea fi susceptibilă să reprezinte ajutor de
stat, așa cum este prevăzut la art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și rapoartele comisiilor de specialitate
nr.2 și 3 din cadrul consiliului local;
Finanțarea activităților sportive ale C.S. ‹‹Viitorul›› Ianca, cu o sumă care va fi sub limita de 1% din bugetul local,
nu favorizează o anumită întreprindere, nu denaturează și nu amenință să denatureze concurenţa sau să afecteze
schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, activitatea fiind cu totul și cu totul de impact
local;
Prin urmare, considerăm că finanțarea Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca nu este susceptibilă să reprezinte ajutor
de stat sau ajutor de minimis în înțelesul art.107 alin.(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a.) și alin.(6) lit.a.) pct.6, 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 alocarea sumei de 85.000 lei din capitolul 670205015911, Sport - Asociații și fundații,
reprezentând 0,004% din bugetul local, pentru finanțarea programelor sportive din anul 2017 ale Clubului Sportiv
‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat, deţinător al
certificatului de identitate sportivă.
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(2) Repartizarea sumei prevăzute la alin.(1) se face în baza contractului de finanțare încheiat cu Clubul Sportiv
‹‹Viitorul›› Ianca, în care vor fi prevăzute condițiile de gestionare/raportare a sumei alocate, alte drepturi şi obligaţii
reciproce ale părţilor contractante.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor 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

Ștefan RACU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr.67
din 31 august 2017
privind: instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor,
asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E.
Brăila pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente consumatori din localitatea Plopu”.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă la data de 31 august 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.13071/24-08-2017 a S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E. Brăila, prin care se solicită punerea
la dispoziție, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, a unui teren din domeniul public al orașului,
pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente consumatori din localitatea Plopu”;
►dispoziţiile art.12 alin.(4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.755-772 din Legea nr.287/2009-republicată, privind Codul civil;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se instituie dreptul de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, asupra
unui teren din domeniul public al oraşului în suprafaţă totală de 145 mp, în
favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E. Brăila, pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și
branșamente consumatori din localitatea Plopu”.
(2) Terenul este identificat prin planul de amplasament și delimitare anexat, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, urmând a fi pus la dispoziție pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
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Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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