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     II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL  SURDILA GĂISEANCA 

 
HOTĂRÂREA  NR. 40 din 27.07.2017 privind:completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Surdila Găiseanca.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.7/2017 _______________5  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.161 
din 03 IULIE 2017 

 
privind: însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al   
              judeţului Brăila 

 
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 03 iulie 2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 

Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat cu nr. 
10589/28.06.2017;            

Văzând avizele Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii 
internaţionale;  

Conform prevederilor art.3 alin.3, art.18, art.21 alin.2 şi art.22 din Legea nr.213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, actualizată, art.91, alin.1, lit.”c” din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, art.IV, V, X din Anexa 1 la H.G.R.nr.548/1999, 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,  Ordonanţei nr. 81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice şi 
Ordinului nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituţiilor publice; 

În temeiul prevederilor art.97, alin.1 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, 

 
 

                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se însuşeşte inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Brăila,  conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se insărcineaza cu aplicarea prezentei Direcţia 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 cunoştinţa persoanelor interesate şi 
transmisă celor in drept. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
       

  PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                            DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.162 
din 19 IULIE 2017 

 
privind : aprobarea documentaţiei faza D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: 
“Consolidare şi reabilitare imobil Calea Călărasilor nr. 29” 

 
 Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
 Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
raportul Direcţiei Tehnice si Lucrări Publice, inregistrat sub nr.11119/06.07.2017; 

Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

Pe baza prevederilor art.5, lit.a, din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 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 si lucrari de intervenţii; 

In 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, 
    

H O T Ă R Ă S T E ; 
 

Art.1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare 
imobil Calea Călărasilor nr. 29”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) ai investiţiei “Consolidare şi reabilitare imobil Calea 
Călărasilor nr.29”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

Art.4.

 

  - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta celor interesaţi, prin grija 
Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.163 
din 19 IULIE 2017 

 
 

privind: aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici  
              pentru obiectivul de investiţie: “Reparaţii capitale la construcţii şi instalaţii Sala  
             Polivalentă Brăila-Parc Monument” 

 
 Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
 Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
raportul Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice, inregistrat sub nr.10803/03.07.2017  ; 

Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

In baza prevederilor HG nr. 907/2016, art.7, alin.4, pct.6. şi art.10.alin.4, care impun 
actualizarea devizului general al investiţiei;  

In 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, 
      
 

H O T Ă R Ă S T E ; 
 

Art.1. - Se aprobă documentaţia Proiect Tehnic pentru obiectivului de investiţie 
“Reparaţii capitale la construcţii şi instalaţii Sala Polivalentă Brăila-Parc Monument”, 
conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic ai investiţiei 
“Reparatii capitale la constructii şi instalaţii Sala Polivalentă Brăila-Parc Monument”, 
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

Art.4.

 

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa celor interesaţi, prin grija 
Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        
          PREŞEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.164 

     din 19 IULIE 2017 
 

privind: aprobarea  documentaţiei  tehnico - economice faza DALI (Documentaţie de  
              Avizare a  Lucrărilor  de   Intervenţii )  revizuită  şi  a  indicatorilor   tehnico- 
              economici  pentru  obiectivul  de  investiţii ,,Reparaţii  demontare  instalaţii,  
              furnizare de echipamente, montare instalaţii şi echipamente termo mecanice  
              in Centrala Termică’’  pav-A din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţa Brăila  
 
   Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017;  
  Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
Raportul Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice,  inregistrat sub nr.11408/11.07.2017 şi Raportul 
Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judeţean de Urgentă  Brăila, inregistrat sub nr. 
26911/06.07.2017; 

Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei de buget –finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

Pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului 
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
motodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţie; 

In 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 documentaţia tehnico-economică revizuită, faza D.A.L.I. 
(Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii : Reparaţii demontare instalaţii, furnizare de echipamente, montare 
instalaţii şi echipamente termo mecanice in Centrala Termică pav-A  ’’ din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Brăila, Pav-A.  

Art.2

          

. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI revizuit (Documentaţie 
de Avizare Lucrări de Intervenţie) ai investiţiei ,,Reparaţii demontare instalaţii, furnizare de 
echipamente, montare instalaţii şi echipamente termo mecanice in Centrala Termică’’  
pav-A , conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.

          

 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Brăila. 

Art.4

 

. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa celor interesaţi, prin grija   
Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.165 
din 19 IULIE 2017 

 
privind : atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. 
MARCMIHCAR  TRANS S.R.L. Brăila, pe traseul Brăila – Baldovineşti, pentru 
beneficiarul S.C. FANYON S.R.L. 

 
 Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 IULIE 2017; 
 Analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila; 
 Vazând Raportul Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice inregistrat sub nr. 10666/29.06.2017 
şi  Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului inconjurător, agricultură, turism, transport; 

Urmare analizei cererii privind eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul de 
transport     S.C. MARCMIHCAR  TRANS SR.L. Brăila, C.U.I.  RO30220687, cu sediul in mun. 
Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 623, Bl.7, sc.1, et.3, ap.14, jud. Brăila, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 10376/T/489/26.06.2017 prin care solicită eliberarea licenţei de traseu 
pe traseul Brăila – Baldovineşti, pentru beneficiarul S.C. FANYON S.R.L.;  
 Având in vedere prevederile  art. 17, alin. 1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 
transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 
lit.”h”, art. 31 şi art. 35 alin.”1”,  din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local   nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila                          
nr.229/21.12.2016 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea licenţei 
de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale, în judeţul Brăila; 

In conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.5, lit.“a”, pct.13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In 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

- Brăila – Baldovineşti, pentru beneficiarul S.C. FANYON S.R.L.,  pe o perioadă de valabilitate 
de 24 luni de la data 31.07.2017 până la data de 30.07.2019. 

. - Se  aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport  S.C. 
MARCMIHCAR  TRANS S.R.L. Brăila, C.U.I.  RO30220687, cu sediul in mun. Brăila,      B-dul 
Dorobanţilor nr. 623, Bl.7, sc.1, et.3, ap.14, jud. Brăila, pe traseul : 

Art.2

 

. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
Tehnică şi Lucrări Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezintă  
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autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judeţean Brăila pentru exercitarea atribuţiilor in 
domeniul serviciilor de transport public local. 
 Art.3

 

. - Prezenta hotărâre va fi comunicată operatorului de transport  S.C. 
MARCMIHCAR  TRANS S.R.L. Brăila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul 
Direcţiei Tehnice şi Lucrări publice şi va fi adusă la cunostinţa publică prin grija 
Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
       
      PREŞEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.166 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 237/2016 

privind  aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural artistice care se 
vor  organiza in judeţul Brăila in anul 2017” 

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui  Consiliului Judeţean Brăila; 
Luând in discuţie raportul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, inregistrat sub nr. 

11501/12.07.2017;  
Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei pentru activitaţi ştiinţifice, invătământ, cultură, 

culte, tineret şi activitaţi sportive, Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii 
internaţionale; 

Având in vedere adresele Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Brăila nr. 532 şi 
533/07.07.2017, inregistrate la Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 11256 si 11257/07.07.2017; 

In conformitate cu dispoziţiile art. 91 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 si 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. I

 

 – Se modifică şi se completează anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 
237/2016 privind  aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural artistice care se vor  
organiza in judeţul Brăila in anul 2017”, in sensul ca graficul de activitaţi aprobat pentru luna iulie 
2017  se completează cu poziţia 18 având următorul cuprins: 

 



___________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.7/2017 ______________11  
 
 

 
18. Filarmonica 

“Lyra – George 
Cavadia” Brăila 

25 iulie – 6 august 2017 Teatrul Maria 
Filotti 

Festivalul si Concursul 
Internaţional de Canto 
“HARICLEA DARCLEE” 

 
Art. II

Art. III – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 237/2016 ramăn 
nemodificate. 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Filarmonica “Lyra-George Cavadia Brăila”. 

Art. IV

 

 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios Filarmonicii “Lyra-
George Cavadia Brăila” si Direcţiei administrare patrimoniu si evidentă bugetară. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
     

 PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.167 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosintă gratuită, a unor 

bunuri ce fac obiectul Contractului de Finanţare nr.503/29.07.2009, prin 
Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Brăila, pană la data de 29.03.2018 

 
        Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 IULIE 2017; 
         Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
Raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi 
Evidenţă Bugetară nr11113/06.07.2017, Contractul de furnizare produse nr.27/22.03.2012 
privind furnizarea şi montarea mobilierului specific serviciilor de sănătate şi a dotarilor tehnice, in 
cadrul proiectului “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Brăila”, pentru Lot 2 – furnizare şi montare 10 aparate de aer condiţionat şi 
Lot 3 – furnizare şi montare staţie de demineralizare; 
           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; 
            In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală; 
            In 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: 
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Art.1

            

. - Se aprobă prelungirea termenului de transmitere in folosintă 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, pană la data de 
29.03.2018. 

Art.2

            

. - Bunurile menţionate la art.1, sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3

            

. - Condiţiile exercitării dreptului de folosintă gratuită sunt prevazute in Anexa nr.2, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4
            

. - Aparatura este predată către spital pe bază de proces verbal de predare-primire. 
Art.5

            

. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Administrare Patrimoniu  şi Evidenţa Bugetara şi Direcţia Strategii de Dezvoltare. 

Art.6

- Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila; 

. - Prin grija Compartimentului Cancelariei şi Arhivă din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Direcţiei Strategii de Dezvoltare; 
- Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară; 
- Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.168 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinţa gratuită, a unor 

bunuri ce fac obiectul Contractului de Finanţare nr.505/29.07.2009, prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, Spitalului Judeţean 
de Urgenţa Brăila, pană la data de 29.12.2017 

 
        Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 
        Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul 
comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţa 
Bugetară nr.11114/06.07.2017, Contractul de furnizare produse nr.47/03.05.2012 privind 
montarea şi instalarea aparaturii medicale de specialitate şi de laborator Lot 2, in cadrul 
proiectului “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila”, cod SMIS 3510; 
           Vazând 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; 
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     In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală; 
   In 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 in folosinţa gratuită, a unor 
bunuri ce fac obiectul Contractului de Finanţare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, pană la data de 
29.12.2017. 

Art.2

            

. - Bunurile menţionate la art.1, sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3

            

. - Condiţiile exercitării dreptului de folosinţă gratuită sunt prevăzute in Anexa nr.2, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4

  

. - Echipamentele sunt predate Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila pe bază de 
proces verbal de predare-primire. 

Art.5

            

. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidentă Bugetară. 

Art.6

- Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila; 

. - Prin grija Compartimentului Cancelariei şi Arhivă din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Direcţiei Strategii de Dezvoltare; 
- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila  
- Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară; 

 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.169 

din 19 IULIE 2017 
 

 
privind: aprobarea transmiterii in folosinţă gratuită, catre Agenţia Nationala pentru 

Locuinţe, pe durata executarii investiţiei, a imobilului situat in municipiul Brăila, 
Şos. Buzăului nr.15 B, pentru construirea de locuinţe de serviciu destinate 
funcţionarilor publici, precum şi angajatilor din instituţiile publice locale 

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, inregistrat cu nr. 
11097/05.07.2017 şi Adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, nr.12220/19.06.2017,  
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inregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.10034/20.06.2017 privind construcţia de locuinţe 
de serviciu destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice locale; 
           Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relatii publice 
şi internaţionale; 
 In conformitate cu prevederile H.G nr.719/2016, privind aprobarea Programului 
“Construcţia de locuinte de serviciu” şi prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală; 
            In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si 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 transmiterea in folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, pe durata executării investiţiei, a imobilului, situat in municipiul Brăila, Şos. Buzăului 
nr.15 B, pentru construirea de locuinţe de serviciu destinate funcţionarilor publici, precum şi 
angajaţilor din instituţiile publice locale; 

Art.2

           

 - Imobilul prevăzut la art.1 format din teren, in suprafaţă de 2.979 mp şi clădire 
P+3E  cu suprafaţa construită de 745 mp, se identifică conform anexelor nr.1 si nr.2, parţi 
integrante ale prezentei hotărâri; 

Art.3

           

 - Predarea – preluarea imobilului susmenţionat se va face pe bază de proces-
verbal, incheiat intre reprezentanţii celor două instituţii implicate; 

Art.4

            

 - Se aprobă asigurarea, de la bugetul judetului Brăila, a resurselor necesare pentru 
execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei, până la finalizarea 
investiţiei principale; 

Art.5

          

 - Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va transmite imobilul sus menţionat,  
Consiliului Judeţean Brăila, după finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii, care va 
menţine destinaţia acestuia; 

Art.6

          

 - Se imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila să semneze contractul 
de transmitere in folosinţă gratuită a imobilului prevăzut la art.1, către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe; 

Art.7

           

 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Structura Arhitectului 
Şef, Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice şi Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară 
din cadrul Consiliului Judeţean Brăila; 

Art.8

- Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila 

 - Prin grija Compartimentul Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată:  

- Structura Arhitectului Şef 
- Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice 
- Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.170 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea propunerii de inchiriere a unor spaţii apartinând domeniului public  
               al judeţului  Brăila şi  aflate  in  administrarea  Spitalului Judeţean de Urgenţă  
               Brăila, situate in Şoseaua Buzăului nr. 2-corp A, in suprafaţă de 480,04 mp şi  
               strada  Pietaţii  nr.1 - corp B, in  suprafaţa de  6,91  mp,  pentru desfaşurarea  
               activitaţii de servicii medicale de “analize medicale de laborator” 
 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de  19 iulie 2017; 
 Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, inregistrat la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr.11128/06.07.2017;    

Luând in considerare: 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila nr. 9274/06.03.2017, inregistrată la 

Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 4065/10.03.2017, prin care se solicita emiterea unei hotărâri 
privind aprobarea inchirierii unor spaţii pentru desfaşurarea activitaţii de servicii medicale de 
“analize medicale de laborator”; 

- adresa Ministerului Sănătaţii nr. 17028/26.06.2017, inregistrată la Consiliul Judeţean 
Brăila sub nr. 10435/26.06.2017, prin care se transmite acordul Ministerului Sănătaţii referitor la 
inchirierea, in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţă de 480,04 mp in Corpul A si 6,91 mp in 
Corpul B din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă, situate in Şoseaua Buzăului nr. 2 – 
Corpul A si Str. Pietaţii nr. 1 – Corpul B, judeţul Brăila, in vederea desfăşurării de activităţi de 
servicii medicale de “analize medicale de laborator”; 

Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, 
integrare şi relaţii internaţionale ; 
 In temeiul prevederilor art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, modificată, art. 123, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art. 91, alin. 1, lit.”d” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 97 şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş TE : 

 
 

       Art.1.

 

 - (1) Se aprobă inchirierea unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Brăila 
şi aflate in administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, situate in Şoseaua Buzăului nr.  
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2-corp A, in suprafaţa de 480,04 mp şi strada Pietăţii nr.1-corp B, in suprafată de 6,91 mp, 
pentru desfăşurarea activităţii de servicii medicale de “analize medicale de laborator” 

-  (2) Datele de identificare şi amplasarea acestor spaţii sunt prezentate in anexele nr. 1 
şi 2, parţi integrante ale prezentei hotărâri. 

       Art.2.

       

 - Inchirierea se va face in condiţiile legii, prin licitaţie publică, de către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Brăila, titular al dreptului de administrare a imobilelor menţionate la art.1 a 
prezentei hotărâri. 

Art.3.

       

 - Suprafeţele care se vor inchiria şi nivelul chiriei minime, de la care va porni licitaţia 
sunt prezentate in anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4.

       

  - Din chiria lunara incasată, cota de 50% va fi virată in contul U.A.T. Judeţ Brăila - 
Consiliul Judeţean Brăila. 

Art.5.

 

 - Direcţia Administraţie Publică, Contencios prin Compartimentul cancelarie şi arhivă 
va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 

 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.171 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea trecerii imobilelor situate in municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu nr.21 

LOT 1 şi str. R.S. Campiniu nr. 21 LOT 2, din domeniul privat al   judeţului  Brăila, 
in domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila 

  
Consiliul Judeţean Brăila intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017.; 
Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 

Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară inregistrat cu nr. 
Nr.11145/06.07.2017, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 139/27.06.2017 
privind aprobarea cumpărării imobilului situat in municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 21, LOT 
1; 

Vazând 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; 

In conformitate cu prevederile art. 8, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 863, lit e din Legea nr. 
287/2009, privind Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare, art.91, alin.1, lit.”c”, art. 
119, art.120 alin.1, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată; 

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

 



___________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.7/2017 ______________17  
 

Art.1

 

. - Se aprobă  trecerea  imobilelor situate in municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 
21 LOT 1 şi str. R.S. Campiniu nr. 21 LOT 2 din domeniul privat al judeţului Brăila, in domeniul 
public al Judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila. 

Art.2. - Datele de identificare ale bunurilor imobile sunt prezentate in Anexa nr.1, conform 
Planului de amplasare şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral  81674, prevazută la Anexa nr.2 
şi conform Planului de amplasare şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral  81675, prevazută la 
Anexa nr.3, parţi integrante la prezenta hotărâre. 

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară. 

Art.4

 

. - Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila şi 
Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.172 
din 19 IULIE 2017 

 
 
privind: însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al  
               judeţului Brăila 

 
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 

Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat cu 
nr.11327/10.07.2017;            

Văzând avizele Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii 
internaţionale;  

Conform prevederilor art.3 alin.3, art.18, art.21 alin.2 şi art.22 din Legea nr.213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, actualizata, art.91, alin.1, lit.”c” din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, art.IV, V, X din Anexa 1 la H.G.R.nr.548/1999,  
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art.97, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.”c” din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 
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Art.1. - Se însuşeşte inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Brăila,  conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Brăila nr.161/2017 privind insuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Brăila işi incetează aplicabilitatea. 

Art.3. - Se insărcinează cu aplicarea prezentei Direcţia Administrare Patrimoniu şi 
Evidenţă Bugetară. 

Art.4.

 

 - Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate şi 
transmisă celor in drept. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                           DUMITREL PRICEPUTU 

 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.173 
    din 19 IULIE 2017 
 

privind: aprobarea transmiterii imobilelor situate in municipiul Brăila, str. R.S.  Campiniu 
nr.21, LOT 1, şi str. R.S. Campiniu nr.21, LOT 2, din domeniul public al judeţului 
Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila, in administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Brăila   

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 IULIE 2017;                                                  
Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 

Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară nr. 11151/06.07.2017;  
Vazând avizele Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii 
internaţionale; 

Conform prevederilor art.91, alin.1, lit.”c”, şi art.123, alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

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

    
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1

 

. - Se aprobă transmiterea imobilelor  situate in municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu 
nr. 21 LOT 1 şi str. R.S. Campiniu nr. 21 LOT 2, din domeniul public al judeţului Brăila şi 
administrarea Consiliului Judeţean Brăila, in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
Brăila.   
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Art.2

 

. - Datele de identificare ale bunurilor imobile sunt prezentate in Anexa nr.1, conform 
Planului de amplasare şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral  81674, prevazută la Anexa nr.2 
şi conform Planului de amplasare şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral  81675, prevazută la 
Anexa nr.3, parţi integrante la prezenta hotărâre. 

Art.3

 

 - Predarea – preluarea imobilului se va face pe bază de proces verbal incheiat intre 
parţi. 

Art.4

 

 - Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila ii revine in mod expres răspunderea in ceea 
ce priveşte apărarea impotriva incendiilor, conform art. 9 din Legea nr. 307/2006, actualizată. 

Art.5 - La data intrarii in vigoarte a prezentei  hotărâri, H.C.J. Brăila nr. 97/2012,  privind ,, 
transmiterea unei parţi din imobilul situat in municipiul Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 21 LOT 2, 
aparţinand domeniului privat al judeţului Brăila, din administrarea Consiliului Judeţean Brăila, in 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila”, işi incetează aplicabilitatea.   

Art.6. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila. 

Art.7

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila, şi 
Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară din cadrul Consiliului Judeţean Brăila; 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.174 
din 19 IULIE 2017 

 
 

privind:  rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila si a Programului de investiţii 
                   publice, pe anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
Având in 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, inregistrat sub nr. 11285/11.07.2017 

Vazând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului; 

Cunoscand 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; 

In baza art. 91, alin. 3, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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In 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 si 1b, parţi 
integrante din prezenta  hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean 
Brăila, capitolul 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică “, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 
pentru Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului, conform anexelor nr. 3 şi 4, 
parţi integrante din prezenta  hotărâre. 

Art.4  - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii, conform anexelor nr.5 , 5a, 5b, parţi integrante din prezenta hotărâre. 

Art.5 - Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila şi 
Programul de investiţii publice pe anul 2017, sursa de finanţare – Venituri proprii spital, conform 
anexelor nr. 6 si  7 , parţi integrante din prezenta hotărâre. 

Art.6 - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice al Unitaţii Administrativ 
Teritoriale a  judeţului Brăila, pe anul 2017, conform anexei nr.8 , parte integrantă din prezenta  
hotărâre. 

Art.7 - Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 
pentru Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, conform anexelor nr. 9, 9a, 9b si 10, părţi integrante 
din prezenta  hotărâre. 

Art.8  - Se aprobă modificarea  sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exerciţiului bugetar 2016, la 58.160,50 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2017. 

Art.9 - Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.10

 

 - 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 30 de voturi ”pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Nechita Ovidiu. 
 
      PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.175 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Municipiul  
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Brăila, prin Consiliul Local Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor   de  
investitii “Consolidarea şi restaurarea fântânii arteziene din Piaţa Traian, Municipiul 
Brăila”, “Viabilizare bazin de înot olimpic, Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr. 7A”, 
“Modernizări parcări în Municipiul Brăila – Str. Pietăţii, în jurul Policlinicii nr. 2; Şos. 
Buzăului, între Bl. B19, Bl. B18, Bl. B12 şi Grădiniţa nr. 55; B-dul Dorobanţilor Bl. B16, 
B18, şi B19; Cartier viziru I, între Bl. 12, 13 şi 14 şi Aleea Nada Florilor, Bl. 9”, “Amenajare 
sens giratoriu în Municipiul Brăila, în zona intersecţiei Calea Galaţi cu B-dul Al. I. Cuza” şi 
„Viabilizare Str. Prelungirea Lanului”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adreselor Municipiului Brăila nr.24549/20.06.2017, nr.24553/20.06.2017, nr. 
24558/20.06.2017, nr.24555/20.06.2017, nr.24560/20.06.2017  şi nr.15076/21.06, inregistrate la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr.10212/21.06.2017,; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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.
Brăila, prin Consiliul Local Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii 
“Consolidarea şi restaurarea fântânii arteziene din Piaţa Traian, Municipiul Brăila”, 
“Viabilizare bazin de înot olimpic, Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr. 7A”, “Modernizări 
parcări în Municipiul Brăila – Str. Pietăţii, în jurul Policlinicii nr. 2; Şos. Buzăului, între Bl. 
B19, Bl. B18, Bl. B12 şi Grădiniţa nr. 55; B-dul Dorobanţilor Bl. B16, B18, şi B19; Cartier 
viziru I, între Bl. 12, 13 şi 14 şi Aleea Nada Florilor, Bl. 9”, “Amenajare sens giratoriu în 
Municipiul Brăila, în zona intersecţiei Calea Galaţi cu B-dul Al. I. Cuza” şi „Viabilizare Str. 
Prelungirea Lanului”  

 - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Municipiul  

Art. 2.
asocierii, in suma de 2.954.492,535,00  lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului Brăila, 
pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului  

Art. 3
Municipiului Brăila, prin Consiliul local Brăila, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al  Municipiului Brăila, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile şi necesare, in suma de 4.275.303,685 lei, reprezentând contribuţia   

Art. 4.
 

 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul  
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Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local  Brăila, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6.

 

 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Municipiul Brăila, prin Consiliul 
Local Brăila. 

Art. 7.
Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia  

 Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum si Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi ”pentru”.  Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Vacu Cătălin Adrian. S-a 
abţinut de la vot doamna consilier judeţean Draghincescu Simona. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
          

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.176 

din 19 IULIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 

Şuţeşti, prin Consiliul Local Şuţeşti pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului 
de investiţii “Dispensar uman Şuţeşti, judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinta ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei Comunei Şuţeşti nr. 3458/30.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 10866/03.07.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 

In temeiul art.97 şi art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 
Şuţeşti, prin Consiliul Local Şuţeşti pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Dispensar uman Şuţeşti, judeţul Brăila”.  

Art.2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 500.000,00 lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului Brăila, pe 
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 760.000,00 lei, reprezentând contribuţia 
Comunei Şuţeşti, prin Consiliul local Şuţeşti, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Şuţeşti, aprobat pe anul 2017. 

Art.4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Şuţeşti, prin Consiliul Local Şuţeşti, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Şuţeşti, prin Consiliul Local 
Şuţeşti. 

Art.7.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 de voturi ”pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Vacu Cătălin Adrian. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                            DUMITREL PRICEPUTU 
 
       
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.177 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 

Berteştii de Jos, prin Consiliul Local Berteştii de Jos pentru cofinanţarea şi 
realizarea obiectivului de investiţii “Înfiinţare cămin cultural, sat Gura Călmăţui, 
comuna Berteştii de Jos, judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila 
şi raportul comun al Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, Direcţiei Administrare  
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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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei Comunei Berteştii de Jos nr. 3445/29.06.2017, inregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 10780/30.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 

In 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 Comuna 

Berteştii de Jos, prin Consiliul Local Berteştii de Jos pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului 
de investiţii “Înfiinţare cămin cultural, sat Gura Călmăţui, comuna Berteştii de Jos, judeţul 
Brăila”.  

Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, in sumă de 299.559,00 lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului Brăila, pe 
anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 280.000,00 lei, reprezentând contribuţia 
Comunei Berteştii de Jos, prin Consiliul local Berteştii de Jos, pentru cofinanţarea şi realizarea 
obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Berteştii de Jos, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Berteştii de Jos, prin Consiliul Local Berteştii 
de Jos, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Berteştii de Jos, prin 
Consiliul Local Berteştii de Jos. 

Art. 7.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia tehnică şi lucrări publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 de voturi ”pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Vacu Cătălin Adrian. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.178 
din 19 IULIE 2017 

 
 privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 

Romanu, prin Consiliul Local Romanu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor de 
investiţii “Amenajare parc agrement în satul Oancea, comuna Romanu, judeţul Brăila” şi 
„Modernizare teren de sport în comuna Romanu, judeţul Brăila”  
 

Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 
 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei Comunei Romanu nr. 3667/26.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 10383/26.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 

In 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.

Romanu, prin Consiliul Local Romanu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii  
 - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna  

“Amenajare parc agrement în satul Oancea, comuna Romanu, judeţul Brăila” şi  
„Modernizare teren de sport în comuna Romanu, judeţul Brăila” 

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 347.525,26 lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului 
Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul 
locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea  

Art. 3
Comunei Romanu, prin Consiliul local Romanu, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Romanu, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 391.800,79 lei, reprezentând contribuţia  

Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Romanu, prin Consiliul  Local Romanu, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6.

Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Romanu, prin 
Consiliul Local Romanu. 

 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului  

Art. 7.
administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia   

Art.8.

  

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 de voturi ”pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Vacu Cătălin Adrian. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.179 

din 19 IULIE 2017 
 

 privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 
Salcia Tudor, prin Consiliul Local Salcia Tudor pentru cofinanţarea şi realizarea 
obiectivelor de investiţii “Sistematizare centru civic, sat Olăneasca, lungime 0,7 km” şi 
„Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Salcia Tudor şi satul Cuza Vodă”  
 

Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 
 Având in 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Salcia Tudor nr. 2452/17.05.2017, inregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 8221/18.05.2017, respectiv nr. 2950/11.07.2017, inregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 11443/11.07.2017;  

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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: 
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Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 

Salcia Tudor, prin Consiliul Local Salcia Tudor pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor de 
investiţii “Sistematizare centru civic, sat Olăneasca, lungime 0,7 km” şi „Modernizarea 
sistemului de iluminat public în comuna Salcia Tudor şi satul Cuza Vodă” 

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 499.400,00  lei, reprezentând pentru fiecare obiectiv 60% din 
C+M, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), 
potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea  

Art. 3 - Costurile utile şi necesare, in suma de 333.136,46 lei, reprezentând contribuţia 
Comunei Salcia Tudor, pentru fiecare proiect, în procent de 40% din C+M, prin Consiliul local 
Salcia Tudor, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei 
tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Salcia Tudor, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4.

Local  Salcia Tudor, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul  

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6.

   

 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Salcia Tudor, prin 
Consiliul Local Salcia Tudor. 

Art. 7.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
administrare patrimoniu şi evidenta bugetara şi Direcţia Tehnica şi Lucrări Publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.180 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin  Consiliul Judeţean Brăila, cu  Comuna 

Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanţarea şi 
realizarea obiectivelor de investiţii “Modernizare drumuri de interes local - strada 
Eroilor  tronson  strada  Brăilei –  strada Văii,  satul  Surdila  Găiseanca, comuna 
Surdila  Găiseanca,  judeţul  Brăila”  si  „Trotuare în satele Surdila Găiseanca şi 
Filipeşti, comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila”  
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Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 
 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Surdila Găiseanca nr. 1964/30.06.2017, inregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 10864/03.07.2017, respectiv nr. 1965/30.06.2017 , inregistrată 
la Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 10863/03.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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 Comuna 
Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanţarea şi realizarea 
obiectivelor de investiţii “Modernizare drumuri de interes local - strada Eroilor tronson 
strada Brăilei – strada Văii, satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, judeţul 
Brăila” şi „Trotuare în satele Surdila Găiseanca şi Filipeşti, comuna Surdila Găiseanca, 
judeţul Brăila” 

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 389.504,49 lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului 
Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul 
locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea  

Art. 3
contribuţia Comunei Surdila Găiseanca, prin Consiliul local Surdila Găiseanca, pentru 
cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice 
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Surdila Găiseanca, 
aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile şi necesare, in suma de 331.867,75 lei, reprezentând  

Art. 4.

Local  Surdila Găiseanca, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul  

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6.

Judeţean Brăila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Surdila Găiseanca, 
prin Consiliul Local Surdila Găiseanca. 

 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului  

Art. 7.
administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia   

 Art.8.
 

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie  
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Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.181 

     din 19 IULIE 2017 
 

privind: aprobarea  asocierii  Judeţului  Brăila,  prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna  
Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului   
de investiţii “Amenajare teren de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Cazasu”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinta ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei comunei  Cazasu nr4620/10.07.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 11383/10.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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.
Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii “ 
Amenajare teren de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Cazasu” 

 - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comunei  

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 231.042,00 lei, reprezentând 60% din C+M, va fi suportată din 
bugetul  propriu al judeţului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte 
servicii in domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea  
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Art. 3

comunei Cazasu, prin Consiliul local Cazasu, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al comunei Cazasu, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 224.000,00 lei, reprezentând contribuţia  

Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul  Local Cazasu, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu comuna Cazasu, prin Consiliul 
Local Cazasu. 

Art. 7.

 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
 administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnica şi Lucrări Publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.182 

din 19 IULIE 2017 
 

privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna 
Cireşu, prin Consiliul Local Cireşu pentru cofinanţarea şi realizarea  obiectivului 
de investiţii “Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public stradal în 
comuna Cireşu, judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de19 iulie 2017; 

 Având in 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei comunei  Cireşu nr. 3797/05.07.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 11175/06.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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; 

In 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 comunei 

Cireşu, prin Consiliul Local Cireşu pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Cireşu, judeţul 
Brăila” 

Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 225.549,75 lei, reprezentând 60% din C+M, va fi suportată din bugetul  
propriu al judeţului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii 
in domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Costurile utile şi necesare, in suma de 209.378,67 lei, reprezentând contribuţia 
comunei Cireşu, prin Consiliul local Cireşu, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului asocierii, 
pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al comunei Cireşu, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna Cireşu, prin Consiliul  Local Cireşu, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu comuna Cireşu, prin Consiliul Local Cireşu. 
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 

 administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 
Art.8.

 

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.183 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu oraşul 
Însurăţei, prin Consiliul Local Însurăţei pentru cofinanţarea şi  realizarea obiectivului de 
investiţii “Amenajare centru civic oraş Însurăţei,  judeţul Brăila”  
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Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 
 Având in 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei oraşului  Însurăţei nr. 8014/05.07.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 11166/06.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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.
Însurăţei, prin Consiliul Local Însurăţei pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Amenajare centru civic oraş Însurăţei, judeţul Brăila” 

 - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu oraşul  

Art. 2.
asocierii, in sumă de 277.029,03 lei, reprezentând 13,77 din C+M, va fi suportată din bugetul  
propriu al judeţului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii 
in domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării oraşului), potrivit anexei 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului  

Art. 3
oraşului Însurăţei, prin Consiliul local Însurăţei, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Însurăţei, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 1.300.000,00 lei, reprezentând contribuţia  

Art. 4.
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu oraşul Însurăţei, prin Consiliul Local Însurăţei, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul  

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Brăila, in vederea semnarii contractului de asociere cu oraşul Însurăţei, prin Consiliul Local Însurăţei. 
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 

 administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 
Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.184 
                                                              din 19 IULIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu Comuna 

Tichileşti, prin Consiliul Local Tichileşti pentru cofinanţarea şi realizarea  
obiectivelor de investiţii “Lucrări de construire vestiare teren sport în comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila” şi „Sistem video de supraveghere în comuna Tichileşti, 
judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adreselor Comunei Tichileşti nr. 3743/04.07.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 11171/06.07.2017, respectiv nr. 3745/04.07.2017, inregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 11270/07.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In 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 Comuna 
Tichileşti, prin Consiliul Local Tichileşti pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivelor de invesţitii 
“Lucrări de construire vestiare teren sport în comuna Tichileşti, judeţul Brăila” şi „Sistem 
video de supraveghere în comuna Tichileşti, judeţul Brăila”  

Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 283.005,60 lei, va fi suportată din bugetul  propriu al judeţului 
Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul 
locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3

 

 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 228.715,34 lei, reprezentând contribuţia 
Comunei Tichileşti, prin Consiliul local Tichileşti, pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Tichileşti, aprobat pe anul 2017. 
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Art. 4. - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 

Brăila,  prin  Consiliul  Judeţean  Brăila, cu  Comuna Tichileşti,  prin  Consiliul LocalTichileşti, 
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Tichileşti, prin 
Consiliul Local Tichileşti. 

Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
administrare patrimoniu şi evidenţa bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 
 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.185 
din 19 IULIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna 

Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului 
de investiţii “Modernizarea trotuarelor pe străzile Şcolii şi Şeitan Gheorghe în 
satul Traian, judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinta ordinară din data de 19 iulie 2017; 

 Având in vedere Expunerea de motive iniţiata 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 inconjurător, agricultură, turism, transport şi 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale; 

Ca urmare a adresei comunei  Traian nr. 4029/06.07.2017, inregistrată la Consiliul 
Judeţean Brăila sub nr. 11190/06.07.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30 martie 2017; 
In 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; 
In temeiul art.97 şi art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
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      H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comunei 
Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Modernizarea trotuarelor pe străzile Şcolii şi Şeitan Gheorghe în satul Traian, judeţul 
Brăila” 

Art. 2. - Contribuţia Consiliului Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectului 
asocierii, in sumă de 247.714,83 lei, reprezentând 60% din C+M, va fi suportată din bugetul  
propriu al judeţului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii 
in domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 - Costurile utile şi necesare, in sumă de 165.143,22 lei, reprezentând contribuţia 
comunei Traian în procent de 40% din C+M, prin Consiliul local Traian, pentru cofinanţarea şi 
realizarea obiectului asocierii, pe baza documentaţiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Traian, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmează a fi incheiat intre Judeţul 
Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local Traian, potrivit 
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.
 

 - Asocierea işi produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Brăila, in vederea semnării contractului de asociere cu comuna Traian, prin Consiliul 
Local Traian. 

Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Direcţia 
administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară şi Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 

Art.8.

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Brăila. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
  
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 

 
          

  ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BRĂILA 

                                         CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                                           HOTĂRÂREA NR.186 
                                                  din 19 IULIE 2017 
 

privind: aprobarea modificării ştatului de funcţii  al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Brăila  Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 iulie 
2017;        

   
Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,raportul 
Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului  
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de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, precum şi adresa nr.26342/03.07.2017 
a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila ; 

  Pe baza avizului Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială şi al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale; 

            Vazând Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.16/23.06.2017 privind avizarea 
modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila ; 

In 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;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1

                   

. – Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Brăila, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărare.   

Art.2

                    

.  – Prevederile art.2 din  Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.67/30.03.2017 
işi incetează aplicabilitatea. 

Art.3

                  

.  - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila.  

Art.4

 

. – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
           
                                                     ROMÂNIA 
                                                  JUDEŢUL BRĂILA 
                                                       CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
           HOTĂRÂREA NR.187 
              din 19 IULIE 2017 

 
privind :stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual 

din   cadrul familiei ocupaţionale « Administraţie » din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Brăila 

 
    Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
       Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui  Consiliului Judeţean Brăila, 
avizul Comisiei paritare, precum şi avizul  reprezentanţilor personalului contractual; 
   Văzând  avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale, precum şi avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului;    
              Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, 
precum şi raportul Direcţiei Administrare patrimoniu şi evidenţă bugetară; 
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 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
          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; 
         In 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. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1

            

.  –Se stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale « Administraţie » din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Brăila, conform anexei,  parte integranta din prezenta hotărâre.              

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Biroul Resurse umane, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila. 

Art.3

   

 – Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.  

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Danuţ, Danăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurenţiu Marian, Enuţa Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.188 

din 19 IULIE 2017 
 

privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia  Generala  de Asistenţa 
Socială şi Protecţia Copilului Brăila 

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data de 19 IULIE 2017; 
Având in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 

rapoartele intocmite de Direcţia Administraţie Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, Biroul Resurse 
Umane din cadrul Consiliului Judeţean Brăila  şi Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi 
Protecţia Copilului Brăila; 

Vazând raportul de avizare al Comisiei Buget Finanţe  Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al judeţului, Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Relaţii Publice şi 
Relaţii Internaţionale şi Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială; 

Având in vedere Hotărârea Colegiului Director al DGASPC Brăila, nr.7/11.07.2017 privind 
avizarea propunerii  de stabilire a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Brăila 
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Având in vedere Avizele emise ca urmare a consultării cu reprezentantul personalului 
contractual, reprezentantul  funcţionarilor publici şi  cu reprezentantul Federaţiei ”Publisind”, 
organizaţie sindicală reprezentativă la nivelul DGASPC Brăila 
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea –Cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice ; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215 / 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

In 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 - Incepând cu data de 01.07.2017, se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila , conform Anexei I, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2

 

 -  Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei administraţie 
publică, contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Brăila şi celor interesaţi.  

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Danuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.189 

din 19 IULIE 2017 
 
privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor 

 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, avizul 
Comisiei paritare, precum şi avizul reprezentanţilor personalului contractual; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
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Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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 stabilesc salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2

 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila; 

Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Brăila şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Danuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.190 
         din 19 IULIE 2017 

 
privind: stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii judeţeni, 

membri ai Consiliului Judeţean Brăila, pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 
2021 

 
Consiliul Judeţean Brăila, intrunit in sedinţa ordinară la data de 19 iulie 2017; 
Având in vedere Expunerea de motive a preşedintelui  Consiliului Judeţean Brăila; 
Luând in discuţie rapoartele Direcţiei administraţie publică, contencios inregistrat sub nr. 

1165613.07.2017 şi Biroului resurse umane, salarizare, inregistrat sub nr. 11607/13.07.2017;  
Vazând 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 relaţii internaţionale; 

In conformitate cu dispoziţiile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii judeţeni in 
procent de 9% din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean. 

Art. 2

- 1 sedinţă de consiliu 

 – Indemnizaţia prevazută la art. 1 se acordă pentru participarea la un numar maxim 
de 2 şedinţe astfel: 

- 1 sedinţă de comisie de specialitate. 
Art. 3 – Indemnizaţia consilierilor judeţeni se acordă proporţional cu prezenţa acestora la 

şedinţele menţionate la art. 2, in baza pontajelor intocmite de persoanele responsabile. 
Art. 4 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Brăila, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 91/2016, se modifică corespunzator. 
Art. 5

 

 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă, prin grija Compartimentului 
cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, Direcţiei administrare 
patrimoniu şi evidenţă bugetară, Biroului resurse umane, salarizare şi persoanelor interesate. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurenţiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.191 

       din 19 IULIE 2017 
 

 
privind: stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie” din Muzeul Brăilei „Carol I” 
 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
avizul reprezentanţilor personalului contractual; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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; 
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HOTĂRĂŞTE 
Art.1

 

 - Se stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Muzeul Brăilei „Carol I”, conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2

 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Muzeul Brăilei „Carol I”. 

Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată Muzeului Brăilei „Carol I” şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurenţiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                   SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.192 

       din 19 IULIE 2017 
 

privind: stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian 
Lungu” Brăila 

 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
avizul reprezentanţilor personalului contractual; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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 stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Scoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2

 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Scoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila. 

Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată Scolii Populare de Arte şi Meserii 
„Vespasian Lungu” Brăila  şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurenţiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 

          
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.193 

din 19 IULIE 2017 
 

privind: stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila 

 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
avizul reprezentanţilor personalului contractual; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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 stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Biblioteca Judeteană „Panait Istrati” Brăila, conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2

 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Biblioteca Judeteană „Panait Istrati” Brăila. 
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Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată  Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” 
Brăila şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurenţiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.194 
       din 19 IULIE 2017 
 

privind: stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila 

 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
avizul reprezentanţilor personalului contractual; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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 stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2

 

 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Şcoala Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila. 

Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila  şi celor interesaţi. 
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Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 
          

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.195 
       din 19 IULIE 2017 

privind: stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie” din Filarmonica „LYRA-GEORGE CAVADIA” Brăila 

 
 Consiliul  Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data 19 IULIE 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale;  
  Având in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum şi raportul  Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţa Bugetară; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a”, 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 stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 

ocupationale „Administratie” din Filarmonica „LYRA-GEORGE CAVADIA” Brăila, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
Filarmonica „LYRA-GEORGE CAVADIA” Brăila. 

Art.3

 

 - Prin grija Compartimentului Cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi  comunicată  Filarmonicii „LYRA-GEORGE 
CAVADIA” Brăila şi celor interesaţi. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru”. S-au abţinut de la vot următorii consilieri judeţeni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, 
Sirbu Marian,  Lungu Dănuţ, Dănăilă Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian, Enuţă Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Cătălin,Varga Vasile Constantin şi Pascale Alfredo Vasile. 
Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila 
 
        PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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RROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

     
      

HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  NNrr..4400  
ddiinn  2277..0077..22001177  

  
 
Privind: completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public 

   al comunei Surdila Găiseanca 
 

 Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
27.07.2017;  
Având în vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului, referatul de necesitate al compartimentului financiar 
contabil și raportul de avizare al comisiei de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi control din cadrul Consiliului Local;  

-Necesitatea gestionării corecte a bunurilor care fac parte din Inventarul public al comunei 
Surdila Găiseanca;  

-Recomandările formulate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
prin adresa nr.96475/MDRAP/30.10.2015;  

-Prevederile HG nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ teritoriale;  

-prevederile HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor;  

-prevederile HG nr.363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, 
precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila, cu modificările și completările 
ulterioere;  

-prevederile HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe;  

-faptul că a fost achiziționat un teren intravilan și că acesta trebuie evidențiat în inventarul 
domeniului public al comunei Surdila Găiseanca, pentru a se putea realiza investițiile pentru 
care a fost achiziționat;  

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ĂĂ  ŞŞ  TT  EE  ::    

  
  Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, cu bunurile evidențiate în Anexa nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.10/2001 privind 
Însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Surdila Găiseanca cu 
modificările și completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător și va avea forma 
prezentată în Anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Surdila Găiseanca prin aparatul propriu de specialitate.  
 Art.4. Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare şi va fi comunicată celor interesaţi.  
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 27.07.2017,cu 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri” 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Local Surdila Gaiseanca 
 
 
 
 
            Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează secretarul comunei 
                              SURDILA GĂISEANCA, 
                    Ilie Bucur                                      Viorel BARBU   
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