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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.130 
din 23 iulie 2018 

 
privind: stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Directiei Administratie Publica Contencios, inregistrat sub nr.13729/ 
17.07.2018 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat 
sub  nr.26891/16.07.2018; 

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

publice si relatii internationale; 
Avand in vedere rezultatul votului secret exprimat de coonsilierii judeteni asa cum 

rezulta din procesul verbal de numarare a voturilor; 
Hotararea Guvernului României   nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului 

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

Cu respectarea prevederilor art.91 alin.1 lit.“d” si alin.5 lit.“a” pct.2 din Legea 
administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se stabileste componenta Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila, dupa cum urmeaza: 

 
1. Dumitrel Priceputu, secretarul judetului Braila-presedinte; 
2. Adrian Ritzinger, director executiv Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala 

Braila-membru;  
3. Dan Mihai Gheorghita Inspector Scolar General Inspectoratul Scolar Judetean Braila-

membru  
4. Livia Damian, director executiv Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila-

membru ; 
5. Simona Daniela Cimpoae, director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila-membru; 
6. Iulian Catalin Eftimie, director general adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Braila-membru; 
7. Laura Rusu, sef serviciu Serviciul juridic, achizitii publice si contractare servicii sociale-

membru; 
8. Clementina Antipa, sef serviciu Serviciul managamentul resurselor umane-salarizare-

membru; 
9. Rozica Dinu, sef serviciu Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu 

handicap-membru; 
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10. Geta Andreescu, sef serviciu Serviciul de evidenta prestatii sociale pentru persoane cu 
handicap; 

11. Paulina Matei, sef centru Complexul de servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati 
„Pescarusul” -membru; 

12. Tudorita Mihaila, sef centru Centrul cu module de tip familial ‚,Floare de Colt”; 
13. Cristina Gheorghe, sef centru Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte 

cu Handicap Braila; 
14. Iulian Mocanu, sef centru Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu 

Handicap Baraganu-membru; 
15. Marcela Vlad, sef centru Complexul de servicii pentru protectia in regim de urgenta a 

copilului, a cuplului mama-copil si a victimelor violentei in familie-membru; 
16. Virgil Lupu, sef centru Complexul de tip familial „Universul copiilor” -membru; 
17. Stelus Antonescu, coordonator personal de specialitate, Complexul de tip familial pentru 

copii cu dizabilitati „Surasul Copilariei” -membru; 
18. Atena Avram, coordonator personal de specialitate, Centrul de asistenta maternala 

profesionista-membru; 
19. Anda Biteanu, coordonator personal de specialitate, Complexul de servicii pentru 

pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului  in familie-membru. 
 
Art.2 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea  Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr.286/21.12.2017, privind stabilirea componentei Colegiului 
Director al  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului cancelarie 
si arhiva din cadrul  Directiei administratie publica, contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.131 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea achitării contribuției anuale de membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Sud – Est” pentru Situații de Urgență 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.12696/04.07.2018; 

Luand in considerare Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 100/11 septembrie 2009 
privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu judetele Buzau, 
Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta; 
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Potrivit Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit.”b” si”d”, alin. 5 lit.” a” pct. 8 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba achitarea contributiei anuale in suma de 10.000 lei, datorata de Judetul Braila 
pentru anul 2017, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud – 
Est” pentru Situatii de Urgenta.   
Art.2 Directia Strategii de Dezvoltare si Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
vor aduce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.132 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea finanțării programului sportiv “Voleiul, leagăn al sportului Brăilean” 
al Asociației Club Sportiv “Sport Plus” Brăila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr.13700/17.07.2018 si 
raportul Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 
13695/17.07.2018; 

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

Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila nr. 28/19.06.2018, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 11798/20.06.2018; 

Luand in dezbatere Raportul nr. 11798/11.07.2018 al Comisiei de evaluare pentru 
proiectele sportive finantate din fonduri publice; 
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Avand la baza Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a 
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 15/2018 cu 
modificarile aduse prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2018; 

Avand in vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea 
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba finantarea programului sportiv “Voleiul, leagan al sportului Brailean” al 
Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila, in suma de 48.277 lei, conform anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice prin 
intermediul contractului de finantare, anexa nr. 3 la Regulamentul privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 15/2018 cu modificarile aduse prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2018. 
Art.3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2. 
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si evidenta 
bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila, in 
vederea ducerii la indeplinire. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.133 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea finanțării programului sportiv “Baschetul din Brăila în Liga Națională 
Masculină și Campionatele de Juniori” al Asociației Club Sportiv “Cuza Sport” Brăila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr.13701/17.07.2018 si 
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raportul Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 
13696/17.07.2018; 

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

Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Cuza Sport” Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11828/20.06.2018; 

Luand in dezbatere Raportul nr. 11828/12.07.2018 al Comisiei de evaluare pentru 
proiectele sportive finantate din fonduri publice; 

Avand la baza Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a 
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 15/2018 cu 
modificarile aduse prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2018; 

Avand in vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea 
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba finantarea programului sportiv “Baschetul din Braila in Liga Nationala 
Masculina si Campionatele de Juniori” al Asociatiei Club Sportiv “Cuza Sport” Braila, in suma 
de 252.200 lei, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice prin 
intermediul contractului de finantare, anexa nr. 3 la Regulamentul privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 15/2018 cu modificarile aduse prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 89/2018. 
Art.3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2. 
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si evidenta 
bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Cuza Sport” Braila, in 
vederea ducerii la indeplinire. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.134 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare 
DJ 221B, Brăila - Vădeni, km. 1+000 ÷ km. 7+300” rezultată ca urmare a actualizării 
devizului general după încheierea contractelor de achiziție  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 13704/17.07.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

Pe baza prevederilor  art.12, alin.(4) și alin. (5) din Normele Metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin 
OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Pe baza  Sectiunii a 5-a, art.10, alin.(4), lit.c), din HG 907/2016,  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
           In conformitate cu dispozitiile art.91, alin. 3, lit. “f” din Legea Administratiei Publice 
Locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 44, 
alin 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Lucrari de reabilitare DJ 221B, 
Braila - Vadeni, km. 1+000 ÷ km. 7+300”, rezultata ca urmare a actualizarii devizului general 
dupa incheierea contractelor de achizitie: 

Total general valoare de finantare: 9.964.263,87 lei cu TVAdin care: 
 Valoare de finanțare buget de stat: 9.815.396,61 lei cu TVA 
 Valoare de finanțare buget local:       148.867,26 lei cu TVA 

 conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.135 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 212 A, Brăila - Mărașu, km 42+000 ÷ km 59+000, județul Brăila” rezultată ca 
urmare a actualizării devizului general după încheierea contractelor de achiziție  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 13702/17.07.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

Pe baza prevederilor  art.12, alin.4 și alin.5 din Normele Metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP 
nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Pe baza  Sectiunii a 5-a, art.10, alin.4, lit.”c”, din HG 907/2016,  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 In conformitate cu dispozitiile art.91, alin. 3, lit.“f”  din Legea Administratiei Publice 
Locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 44, 
alin 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean 
DJ 212 A, Braila - Marasu, km 42+000 ÷ km 59+000, judetul Braila” rezultata ca urmare a 
actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie: 

Total general valoare de finantare: 22.827.156,51 lei cu TVA din care: 
 Valoare de finanțare buget de stat: 22.498.712,79 lei cu TVA 
 Valoare de finanțare buget local:         328.443,72 lei cu TVA 

 conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.136 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 255 A, Cotu Lung – DN 23, km 26+000 ÷ km 30+000, județul Brăila” rezultată 
ca urmare a actualizării devizului general după încheierea contractelor de achiziție  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 13706/17.07.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

Pe baza prevederilor  art.12., alin. (4) și alin. (5) din Normele Metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin 
OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Pe baza  Sectiunii a 5-a, art.10, alin.(4), lit.c), din HG 907/2016,  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 In conformitate cu dispozitiile art.91, alin. 3, lit. “f”  din Legea Administratiei Publice 
Locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 44, 
alin 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean 
DJ 255 A, Cotu Lung – DN 23, km 26+000 ÷ km 30+000, judetul Braila”, rezultata ca urmare a 
actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie: 

Total general valoare de finantare: 4.828.117,40 lei cu TVA din care: 
 Valoare de finanțare buget de stat: 4.729.058,78 lei cu TVA 
 Valoare de finanțare buget local:   99.058,62 lei cu TVA conform anexei 1, parte 
integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.137 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea Actului Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 

 
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinara la data de 23 iulie 2018 
Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila; 
- Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice înregistrat cu  nr. 12538 /09.07.2018;  
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico-
sociale, privatizare şi Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
Judeţului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.78/29.07.2009 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A.; 
- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A. a Adunarii Generale a Asociației; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterală - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
și Condițiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor 
- parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 a Adunării Generale a 
Asociației; 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor - parte 
integrantă - Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integrantă - 
Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7; 
- Adresa Asociației nr.517 din 19.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor - parte integrantă și 
s-a solicitat punct de vedere până la data de 27.06.2018; 
- Adresa nr. 11663/27.06.2018 de răspuns, a Delegatarului – Unitatea Administrativ Teritorială, 
la adresa Asociației nr.517 din 19.06.2018; 
- Adresa Asociației nr.550 din 02.07.2018, prin care s-au comunicat, pentru aprobare: 

• Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele: 

• Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor 
- parte integrantă - Anexa nr.1; 

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2; 
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- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) si e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 3, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
       În temeiul prevederilor art.91 alin.1 litera d), alin.5 litera a) punctul 13, art.92, art.97 alin.1 
și art.115 alin.1 lit.c) si alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și cu prevederile Articolului 
56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor și condițiilor 
prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții Generale din 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009-
Modificat si Completat-Iulie 2018. 
Art.2 Se acordă mandat special domnului Președinte Chiriac Francisk Iulian, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Brăila, să voteze 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, Actul 
Adițional nr.7 si Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009-Modificat si Completat-Iulie 2018. 
Art.3 Se acordă mandat special domnului Chiriac Francisk Iulian, Președintele Consiliului 
Județean Brăila, să avizeze, Actul Adițional nr.7 si Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009-Modificat si Completat-
Iulie 2018, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială 
Județul Brăila. 
Art.4 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei 
membru este Județul Brăila, să semneze, prin reprezentantul său legal – Președintele 
Asociației domnul Viorel Marian Dragomir - în numele și pe seama Județului Brăila, Actul 
Adițional nr.7 si Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat-Iulie 2018. 
Art.5 Actul Adițional nr.7 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila, în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C. 
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. 
Art.6 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Preşedintele Consiliului Judeţean 
Brăila, domnul Chiriac Francisk Iulian, iar Secretarul Judeţului Brăila o va comunica Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila şi altor instituții interesate, prin grija 
Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. Nu participa la vot domnii consilieri judeteni Dobrota Marius 
Valentin si Avram Ionel. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.138 
din 23 iulie 2018 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul 
Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul 
Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2018 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2018;  

Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
raportul nr.13544/16.07.2018 al  Direcţiei administratie publica, contencios si raportul nr. 
13583/16.07.2008 al  Direcţiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara; 

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului 
public si privat al judeţului si Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si 
relatii internationale; 
 Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, modificata si completata; 
          In baza art. 91 alin. 1 lit.  „e”  si alin. 6 lit.  „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.I Punctul 1.12. al Capitolului I: Definitii din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr. 9/12 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2018, 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„1.12. - Solicitarile unitatilor administrativ-teritoriale, se vor depune, de la data 
aprobarii prezentului REGULAMENT, data limita de depunere a solicitarilor de finantare 
se stabileste la 31.08.2018.” 
Art.II Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018 raman 
nemodificate. 
Art.III Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
 

 
 
 
 
 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	7/2018_____________	

20 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.139 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului 
de investiții “Inființare teren de sport multifuncțional în comuna Bărăganul, județul 
Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Baraganul nr. 4151/27.06.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 12354/28.06.2018,  

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Baraganul, prin Consiliul Local Baraganul pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Infiintare teren de sport multifunctional in comuna Baraganul, judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 291.483,567  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 194.322,378 lei, reprezentand contributia Comunei 
Baraganul, prin Consiliul local Baraganul, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, 
pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Baraganul, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Baraganul, prin Consiliul Local Baraganul, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Baraganul, prin Consiliul Local 
Baraganul. 
Art.7 (a)– Consiliul local Baraganul, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe 
toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, 
daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                       a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                       b-logo-ul/stema comunei Baraganul şi cuvintele: “COMUNA BARAGANUL”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Baraganul; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.140 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Tichilești, prin Consiliul Local Tichilești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Proiectare și execuție - Extindere sistem video de supraveghere în comuna 
Tichilești, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
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 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Tichilesti nr. 2539/26.06.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 12181/27.06.2018,  

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Proiectare si executie - Extindere sistem video de supraveghere in comuna Tichilesti, 
judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 92.569,49  lei, reprezentând 45,93% din valoarea C+M, va fi suportata 
din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 116.712,81 lei, reprezentand contributia Comunei 
Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Tichilesti, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local Tichilesti, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local 
Tichilesti. 
Art.7 (a)– Consiliul local Tichilesti, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
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        (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Tichilesti şi cuvintele: “COMUNA TICHILESTI”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Tichilesti; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.141 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Vișani, prin Consiliul Local Vișani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare rigole și accese proprietăți strada 1 Decembrie și strada 
Stadionului, în comuna Vișani, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Visani nr. 2510/04.07.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 12895/06.07.2018,  

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

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Visani, 
prin Consiliul Local Visani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare rigole si accese proprietati strada 1 Decembrie si strada Stadionului, in 
comuna Visani, judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 281.847,10  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 187.898,06 lei, reprezentand contributia Comunei 
Visani, prin Consiliul local Visani, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli 
al Comunei Visani, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Visani, prin Consiliul Local Visani, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Visani, prin Consiliul Local Visani. 
Art.7 (a)– Consiliul Local Visani , este obligat sa monteze cate un panou la fiecare inceput si 
capat de drum, pe fiecare sens de mers.Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, 
se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat fata/verso.In cazul in care pe traseul 
proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toata durata de implementare a proiectului, in locuri vizibile publicului, 
la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. 
        (b)- Pentru obiectivul de investitii, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
       (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
      (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
      (e)- Panourile trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Visani şi cuvintele: “COMUNA VISANI”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Visani; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
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Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.142 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitarea și eficientizarea parțială a sistemului de iluminat public în 
comuna Galbenu, sat Drogu“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Galbenu nr. 3064/28.06.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 12330/28.06.2018,  

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitarea si eficientizarea partiala a sistemului de iluminat public in comuna 
Galbenu, sat Drogu “. 
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Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 59.232,04  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 43.280,86 lei, reprezentand contributia Comunei 
Galbenu, prin Consiliul local Galbenu, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Galbenu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu, potrivit anexei 
2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local 
Galbenu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Galbenu, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
        (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
        (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                   a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Galbenu şi cuvintele: “COMUNA GALBENU”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Galbenu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.143 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Lucrări de extindere, eficientizare și modernizare a iluminatului 
public în comuna Surdila Greci, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Surdila Greci nr. 2374/12.07.2018, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 13435/12.07.2018,  

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila 
Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Lucrari de extindere, eficientizare si modernizare a iluminatului public in 
comuna Surdila Greci, judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 225.399,09  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 181.873,912 lei, reprezentand contributia Comunei 
Surdila Greci, prin Consiliul local Surdila Greci, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Surdila Greci, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local 
Surdila Greci. 
Art.7 (a)– Consiliul local Surdila Greci, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe 
toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, 
daca acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
        (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
        (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Surdila Greci şi cuvintele: “COMUNA SURDILA GRECI”, 
fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Surdila Greci; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.144 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea actualizării elementelor de identificare și a valorilor drumurilor 
județene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2017 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018;                                            
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 12719/04.07.2018 si 
Procesul verbal de inventariere nr. 4270/06.03.2018. 
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Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

In conformitate cu prevederile art.91, alin 1, lit c din Legea nr.215/2001, republicata si 
Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba  actualizarea elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca 
urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2017, conform anexei, parte integranta la 
prezentul proiect de hotarare. 
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitiile nr. 2,4,6,16,22 si 23, 
coloanele nr. 3 si nr. 5 din inventarul domeniului public al judetului Braila, aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017.  
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, 
Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata:Institutiei Prefectului Judetului Braila si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.145 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public al județului Brăila, în 
domeniul privat al județului Brăila, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și 
casării acestora 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 

 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 13474/13.07.2018 si adresele Companiei de Utilitati Publice ,,Dunarea” 
Braila nr. 3718/2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 2801/2018 si 
nr.9605/2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.6968/2018 prin care si-a exprimat 
acordul spre a fi mandatata de catre Consiliul Judetean Braila sa valorifice Bunurile de Retur 
scoase din uz si casate, aferente Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni- Ianca –Movila 
Miresii; 
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 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile: 
- Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 
- Hotararii Guvernului nr. 841/1995 cu modificarile ulterioare, privind procedurile de transmitere 
fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice; 
- Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 78/2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Braila catre operatorul Compania de Utilitati 
Publice ,,Dunarea” Braila; 
- Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 172/2018 privind insusirea inventarului actualizat al 
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila; 
- Art. 10 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Braila in domeniul privat al judetului 
Braila, a mijloacelor fixe, prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, parti integrante la prezenta hotarare. 
Art.2 Trecerea in domeniul privat se face in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si 
casarii, dupa caz, in conditiile legii, a mijloacelor fixe prevazute la art. 1. 
Art.3 (1) Se imputerniceste Operatorul - Compania de Utilitati Publice ,,Dunarea” Braila sa 
efectueze operatiunile de demontare, dezafectare si valorificare, cu respectarea prevederilor 
legale in domeniu, a bunurilor prevazute la articolul 1. 
         (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se 
fac venit la bugetul judetului. 
Art.4 Se modifica in mod corespunzator inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017; 
Art.5 Se modifica in mod corespunzator anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr. 78/2009 privind lista bunurilor delegate catre operatorul –Compania de Utilitati Publice 
,,Dunarea” Braila. 
Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 
Compania de Utilitati Publice ,,Dunarea” Braila. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din 
cadrul Directiei administratie publica, contencios: Institutiei Prefectului – Judetul Braila, 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara precum si Companiei de Utilitati Publice 
,,Dunarea” Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnii consilieri judeteni Dobrota Marius 
Valentin si Avram Ionel. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.146 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al județului Brăila a 
obiectivului de investiții “Secții de Cardiologie și Pediatrie-Spitalul Județean de Urgență 
Brăila”, situat în municipiul Brăila str. Șos. Buzăului nr. 2 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 12742/04.07.2018, 
Procesul Verbal de Receptie Partiala nr.11573/18.06.2018, privind stadiul fizic de executie a 
constructiei aferente investitiei “Proiectare si executie lucrari Sectia Cardiologie si Pediatrie-
Spitalul Judetean de Urgenta Braila” si Adresa Compartimentului Financiar Contabil 
nr.11659/29.06.2018;  
 Vazand avizele Comisiei de buget -finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 
 In temeiul prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr.213/1998 actualizata, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.121 alin.1 si art.91 alin.1 lit.c din Legea 
nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala; 

In temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia 
publica locala, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba includerea in inventarul domeniului privat al judetului Braila, a obiectivului de 
investitii “Sectii de Cardiologie si Pediatrie-Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, situat in 
municipiul Braila str. Sos. Buzaului nr.2. 
Art.2 Obiectivul mentionat la art.1 se identifica prin datele cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti 
integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Se completeaza Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.275/28.11.2017, privind 
insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila, 
cu datele inscrise in Anexa nr.1, parte componenta din prezenta hotarare.  
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, 
Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.147 
din 23 iulie 2018 

 
privind: rectificarea bugetului local al județului Brăila și a Programului de investiții publice, pe 
anul 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2017; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean  Braila la 

proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului 
de investitii publice, pe anul 2018 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, inregistrat sub nr.13709/17.07.2018; 

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

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

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea  bugetului local  al judetului conform anexelor 1,1a ,1b. 
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Braila, 
capitolele 51.02. “Autoritati publice si actiuni externe”, 65.02 “ Invatamant”,  66.02 “Sanatate” 
si 67.02 “ Cultura, recreere si religie”,  conform anexelor nr. 2,3,4. 
Art.3 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ Teritoriale 
a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr.5, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.4 Se aproba modificarea  sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2017, la 85.149,70 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2018. 
Art.5 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
Art.6 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica,Contencios  prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez 
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Enuta Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, 
Nechita Ovidiu, Chiru Laurentiu Marian, Lungu Danut si Sirbu Marian. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.148 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public în 
comuna Tudor Vladimirescu“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Tudor Vladimirescu nr. 4312/11.07.2018, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 13378/12.07.2018,  

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tudor 
Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Tudor 
Vladimirescu“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 250.537,52  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 167.025 lei, reprezentand contributia Comunei 
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local Tudor Vladimirescu, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tudor Vladimirescu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor 
Vladimirescu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul 
Local Tudor Vladimirescu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Tudor Vladimirescu, este obligat sa monteze un panou care sa fie 
expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
          (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
          (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Tudor Vladimirescu şi cuvintele: “COMUNA TUDOR 
VLADIMIRESCU”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Tudor Vladimirescu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.149 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului 
de investiții “Asfaltare și podețe acces betonate strada Biserica Sf. Neculai, localitatea 
Gemenele, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
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 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Gemenele nr. 2053/11.07.2018 si  nr.2114/18.07.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 13349/12.07.2018, respectiv 
nr.13905/19.07.2018. 

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

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Asfaltare si podete acces betonate strada Biserica Sf. Neculai, localitatea 
Gemenele, judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 300.000  lei, reprezentând 31,05 % din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 666.280 lei, reprezentand contributia Comunei 
Gemenele, prin Consiliul local Gemenele, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, 
pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Gemenele, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Gemenele, prin Consiliul Local 
Gemenele. 
Art.7 (a)– Consiliul local Gemenele, este obligat sa monteze cate un panou la fiecare inceput 
si capat de drum, pe fiecare sens de mers.Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, 
se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat fata/verso.In cazul in care pe traseul 
proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toata durata de implementare a proiectului, in locuri vizibile publicului, 
la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Aceste panouri vor fi instalate  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
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        (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
        (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
        (e)- Panourile trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Gemenele şi cuvintele: “COMUNA GEMENELE”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Gemenele; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
            g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.150 
din 23 iulie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Racovița, prin Consiliul Local Racovița pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Modernizare iluminat sat Racovița, comuna Racovița, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Racovita nr. 1695/17.07.2018 si nr.1727/20.07.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 13679/17.07.2018, respectiv 
nr.13966/20.07.2018,  
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Racovita, prin Consiliul Local Racovita pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Modernizare iluminat sat Racovita, comuna Racovita, judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 100.212,06  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 77.886,04 lei, reprezentand contributia Comunei 
Racovita, prin Consiliul local Racovita, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Racovita, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Racovita, prin Consiliul Local Racovita, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Racovita, prin Consiliul Local 
Racovita. 
Art.7 (a)– Consiliul local Racovita, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
        (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
       (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
       (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                  a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  
                  b-logo-ul/stema comunei Racovita şi cuvintele: “COMUNA RACOVITA”, fără 
abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Racovita; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 
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Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila de catre Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
              PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comisiei de Siguranță Rutieră constituită la nivelul 
Instituției Prefectului – județul Brăila 
 

În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62 din 10.05.2011, republicată, 
modificată și completată,  

Luând în considerare dispozițiile art. 11^2 din O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, modificată și completată și prevederile art. 32, alin. 1 din H.G. nr. 
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând seama de adresa nr. 2139707/02.11.2012 a Ministerului Administrației și 
Internelor, înregistrată la Instituția Prefectului – județul Brăila sub nr. 12919/02.11.2012 și 
adresa nr. 2329163/22.07/2012 a Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la Instituția 
Prefectului – județul Brăila sub nr. 9349/06.08.2013, 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 103/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect al județului Brăila de către doamna Sterea 
Rada, 

În baza referatului nr. 7305/19.06.2018,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
 

Art.1 Se actualizează componenţa Comisiei de Siguranță Rutieră constituită la nivelul Instituției 
Prefectului – județul Brăila, după cum urmează: 
 
 

1.  RADA STEREA Subprefect  coordonator 

2.  DANIEL - TUDORACHE 
POPESCU  

Șef serviciu, Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Brăila – 
Instituția Prefectului – județul Brăila 

membru 

3.  STELIAN BALTĂ  Reprezentant, Federația Națională a 
Formatorilor Auto din România  

membru 

4.  RADU CREȚU Reprezentant, Federația Națională a 
Formatorilor Auto din România 

membru 

 

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 va fi coordonată de Subprefectul județului Brăila, doamna 
Rada Sterea. 
Art.3 (1) Comisia de Siguranță Rutieră are rol consultativ și se va întruni trimestrial. 
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         (2) În cadrul ședințelor de lucru se vor analiza probleme referitoare la activitatea de 
pregătire a candidaților pentru susținerea examenului de obținere a permisului de conducere 
desfășurată de școlile de conducători auto autorizate și respectiv, la examinarea propriu-zisă 
a candidaților, efectuată de examinatorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila.    
Art.4 La ședințele de lucru vor fi invitați să participe reprezentanți ai Serviciului Rutier din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, ai Agenției Teritoriale a Autorității Rutiere Române 
Brăila, precum și reprezentanți ai școlilor de conducători auto autorizate care nu fac parte din 
organizații profesionale cu personalitate juridică. 
Art.5 Secretariatul Comisiei de Siguranță Rutieră va fi asigurat de Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila. 
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 298 din 07.09.2015 își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.7 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați.  

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Contrasemnează 
Subprefect, 

Rada STEREA 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 19.06.2018 
Nr. 228 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila 
 

În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62 din 10.05.2011, republicată, 
modificată și completată,  

Luând în considerare Ordinul nr. 176 din 28.03.2018 al Președintelui Autorității pentru 
Protecția Consumatorilor, prin care doamna Stăncic Doina a fost delegată să reprezinte 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila și Ordinul nr. 3899 din 
05.06.2018 al Ministrului Ministerului Educației Naționale, prin care atribuțiile de inspector 
școlar general au fost delegate domnului Gheorghiță Dan Mihai, 

În baza referatului nr. 7306/19.06.2018,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

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

 
Art.1 (1) Se actualizează componenţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila, cu următorii 
membri titulari: 

 
 

5.  GEORGE-ADRIAN PALADI Prefect Preşedinte 

6.  CHIRIAC FRANCISK IULIAN Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Preşedinte 

7.  RADA STEREA Subprefect Membru 

8.  VIOREL MARIAN DRAGOMIR Primarul Municipiului Brăila Membru 

 

Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale: 

 

 

5. ADRIAN BERNHARD 
RITZINGER 

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila 

Membru 

6. SORIN ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii 
Brăila 

Membru 

7. MONICA BRATU Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 

Membru 

8. TRAIAN CISMAŞ  Director executiv, Direcţia pentru Agricultură  
a județului Brăila 

Membru 

9. GABRIEL CIOCHINĂ  Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică 
a judeţului Brăila 

Membru 

10 DAN MIHAI GHEORGHIȚĂ Inspector şcolar general cu delegație, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

Membru 

11. CAMELIA NEDELCU Preşedinte – Director general cu delegație, 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 
Brăila 

Membru 

12. LIVIU ARHIRE Inspector – şef, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă al judeţului Brăila 

Membru 

13. MIHAELA CIORĂȘTEANU Șef Administrație, Administrația Județeană a 
Finanţelor Publice Brăila 

Membru 

14. CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie 
Județean Brăila 

Membru 

15. DOINA STĂNCIC  Comisar – şef adjunct cu delegație, 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila 

Membru 

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

Membru 

17. TIMOFEI IULIAN Locotenent colonel, Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Brăila 

Membru  

 

 
Reprezentanţii  Confederaţiilor  Naţionale  Sindicale: 
 
 

18. MARIAN GHEORGHE Blocul Naţional Sindical (B.N.S.) Membru 

19. DUMITRU ŞIŞU Confederaţia Sindicatelor Democratice din 
România  (C.S.D.R.) 

Membru 
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20. OCTAVIAN GEORGESCU  
 

Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA” 
(C.N.S.”Cartel ALFA”) 

Membru 

21. VALERIU PARTENE 
 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere 
din România “Frăţia” (C.N.S.L.R.- FRĂŢIA) 

Membru 

22. MIHAI CLIVEȚ  Confederația Sindicală Națională Meridian  Membru 
 

 
Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale: 
 
  

23. VASILICĂ PRICEPUTU 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R) 

Membru 

24. GHEORGHE STROE Uniunea Generală a Industriaşilor Români 
(U.G.I.R.) 

Membru 

25. MIOARA HERDA Confederația Patronală ”Concordia” Membru 

26. SILVIO FRĂȚILĂ Patronatul Național Român Membru 

27. STANCA TEODOR Confederația Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcții și Servicii din România 
(CONPIROM)    

Membru 

(2) În situaţia în care membrii titulari reprezentanţi ai confederaţiilor naţionale sindicale 
şi patronale nominalizaţi la alin. (1) nu pot participa la şedinţele Comisiei de Dialog Social a 
judeţului Brăila, activitatea acestora va fi preluată de următorii supleanţi: 

Reprezentanţii  Confederaţiilor  Naţionale  Sindicale: 
 
 

1. VASILE SECIU Blocul Naţional Sindical (B.N.S.) Supleant 
2. TĂNȚICA GEORGIANA IOAN Confederaţia Sindicatelor Democratice din 

România (C.S.D.R.) 
Supleant 

3. GABRIELA ENCUŢU Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA” 
(C.N.S.”Cartel ALFA”) 

Supleant 

4. RADU POPESCU Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere 
din România “Frăţia” (C.N.S.L.R. FRĂŢIA) 

Supleant 

5. VASILE DUMITRASC Confederația Sindicală Națională Meridian Supleant 
 

 
Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale: 
 
 

1. ADRIANA MAXIM 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.) 

Supleant 

2. IULIAN ZAMFIR  Uniunea Generală a Industriaşilor Români 
(U.G.I.R.)  

Supleant 

3. NICOLAE UNGUREANU Confederația Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcții și Servicii din România 
(CONPIROM)    

Supleant 

 
Art.2 (1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celelalte instituţii publice organizate 
la nivelul judeţului Brăila, care au persoane desemnate ca membri în cadrul Comisiei de Dialog 
Social a judeţului, au obligaţia de a asigura continuitatea reprezentativităţii acestora în cadrul 
comisiei. 
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         (2) În absenţa membrilor de drept, din motive obiective, conducătorul instituţiei va 
desemna în scris un reprezentant. 
Art.3 Secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila este asigurat de 
doamna Molnar Gabriela, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila. 
Art.4 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 126 din 20.03.2018 își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.5 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va 
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 19.06.2018 
Nr. 229 
 

 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: trecerea în proprietatea privată a comunei Viziru a suprafeței de 263,4418 ha 
pașune situată pe raza satelor Viziru și Lanurile 
 

Ținând cont de dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 
punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Referatul Comisiei Locale de Fond Funciar Viziru nr. 2067/2018, dosar 
înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6757/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Trecerea în proprietatea privată a comunei Viziru a suprafeţei de 263,4418 ha pașune, 
suprafață repartizată pe localități componente astfel:  
Viziru – 190,9045 ha; 
Lanurile – 72,5373 ha; 
suprafeţe identificate conform Planurilor de amplasament și delimitare verificate de O.C.P.I., 
imobilele (terenurile) fiind înregistrate provizoriu în evidența O.C.P.I. Brăila, acestea având 
numere cadastrale. 
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Art.2 Prin grija  persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va  
fi comunicat Primăriei comunei Viziru şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila.  
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 26.06.2018 
Nr. 236 
 

 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: reorganizarea Comisiei Locale Jirlău pentru Inventarierea Terenurilor 
  
 Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere adresa Primăriei comunei Jirlău nr. 4245/2018 înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7577/2018; 
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 7577/2018; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia locală Jirlău pentru Inventarierea Terenurilor agricole, cu 
sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al 
unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate şi 
va avea următoarea componenţă:  
  

 Daniel Drăguț Primarul comunei Jirlău Preşedinte 
 Ion Cioată Secretarul comunei Jirlău Membru 
 Vladimir-Valentin 

Mustață 
Reprezentant al Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Brăila 

Membru 

 Octavian Roman Specialist cadastru autorizat Membru 
 Domnica Matinca Reprezentant al O.C.P.I. Brăila Membru 
 Sorin Gologan Reprezentant al Regiei Naţionale a 

Pădurilor - ROMSILVA 
Membru 

 Costel Caraman Reprezentant al Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură 

Membru 
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Art.2 Ordinul Prefectului nr. 30/14.01.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat Primăriei comunei 
Jirlău, O.C.P.I. Brăila, Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila şi 
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură – Serviciul Regional Moldova.  
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 27.06.2018 
Nr. 238 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila 
 

În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004; 
 Ținând cont de adresa nr. 1633/29.06.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7793/29.06.2018; 
 În baza referatului de aprobare nr. 7859/02.07.2018; 
 În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, 
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(C.J.S.U.) Brăila, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

NUMELE și 
PRENUMELE 

 

FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ, 
INSTITUȚIA 

FUNCȚIA 
ÎN CADRUL 

C.J.S.U. 
1.  Paladi George-Adrian Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Preşedinte 
2.  Chiriac Iulian Francisk  Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila   Vicepreşedinte 
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3.  Ion Cristian  Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Județului Brăila 

 Vicepreşedinte 

4. 5 Sterea Rada Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Membru 
5. 6 Burlacu Georgică  Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila  
Membru 

6.  Ion Ion Laurențiu  Împuternicit adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Membru 

7.  Ionescu Vasile  Comandantul Garnizoanei Brăila Membru 
8.  Glugă Constantin-Adrian Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila Membru 
9.  Șerbănescu Cosmin  Desemnat șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Brăila 
Membru 

10.  Novac Dănuț  Șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, 
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 

Membru 

11.  Moț Vasile  Inspector-şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Membru 

12.  Caloian George  
 
 

Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Brăila 

Membru 

13.  Zală Renato-Paulu  
 

Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila   Membru 

14.  Becheanu Ionel-Adrian  Șef, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale 
Brăila 

Membru 

15.  Nuțu Gabriel-Constantin  Şef, Direcţia Judeţeană de Informaţii Brăila Membru 
16.  Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila Membru 
17.  Satnoianu Laura Liliana Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  Membru 
18.  Ciobanu-Morait Victor Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Brăila 
Membru 

19.  Moroianu George  Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz 
Sud Reţele S.R.L. Bucureşti 

Membru 

20.  Ciochină Gabriel Vasile 
Ștefan 

Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 

Membru 

21.  Iuga Viorica Manager general interimar, Serviciul de Ambulanţă 
Judeţean Brăila 

Membru 

22.  Roadevin Mihaela Medic-şef U.P.U. – coordonator S.M.U.R.D. Brăila Membru 
23.  Drăgan Gicu  Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila 
Membru 

24.  Cuzmin Ciprian  Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Brăila 

Membru 

25.  Tudorache Camelia 
Carmen 

Comisar-şef, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu 

Membru 

26.  Rusu Marian  Arhitect-şef, Consiliul Judeţean Brăila Membru 
27.  Turcitu Vasile  Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea 
Inferioară  

Membru 

28.  Cismaş Traian Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 
Brăila 

Membru 

29.  Dumitrașc Vasile Director, Direcţia Silvică Brăila Membru 
30.  Corban Doinița Elena  Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Membru 
31.  Rădulescu Ştefan  Director, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila 

Membru 
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32.  Dumitru Nicuşor  Şef serviciu, Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş - Exploatare Teritorială 
Brăila 

Membru 

33.  Mangiurea Silviu Director general,  Compania de Utilităţi Publice 
„Dunărea” Brăila 

Membru 

34.  Puia Simona Alina  Director general, S.C. Vard Brăila S.A. Membru 
35.  Gheorghiță Dan Mihai 

 
Inspector şcolar general cu delegație, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Brăila 

Membru 

36.  Graure Laurențiu 
Octavian  

Director, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - 
Sucursala Electrocentrale Chiscani 

Membru 

37.  Brînză Vlăduţ  Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila Membru 
38.  Balaban Luminiţa Lenuţa Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila Membru 
39.  Drăgan Petrică Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila Membru 
40.  Focşa Floarea  Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila Membru 
41.  Ritzinger Adrian Bernhard Director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Brăila 
Membru 

       

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

 

1. Cireașă Sorin  Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

2. Bădică Alexandru Ofiţer specialist I, Centrul Operațional, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

3. Bogdan Vasilică Șef Inspecția de Prevenire, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

4. Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

5. Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

6. Manolache Tibi  Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

Consultant 

7. Bîrzoi Adrian Constantin Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
– Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea 
Inferioară 

Consultant 

8. Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu  

Consultant 

9. Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Consultant 
10. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a 
Energiei Electrice Brăila 

Consultant 

11. Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 
Brăila 

Consultant 

12. Ionescu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Brăila 

Consultant 

13. Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
14. Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele 

S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila 
Consultant 

15. Ștefan Florin  Manager sănătate și securitate în muncă, mediu și 
situații de urgență, S.C. Vard Brăila S.A. 

Consultant 

16. Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de 
Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii”  C.F. Galaţi  

Consultant 
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17. Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia 
Teritorială Brăila 

Consultant 

18. Rotaru Florin  Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei, 
Căpitănia Portului Brăila 

Consultant 

19. Avram Valerică  Medic-șef al Departamentului Supraveghere în 
Sănătatea Publică, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 

Consultant 

20. Râșnoveanu Mihaela-Delia  Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Consultant 
21. Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila Consultant 
22. Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului 

Afacerilor Interne 
Consultant 

23. Geru Lucica  Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

24. Velichi Eugen Consilier superior, Oficiul Fitosanitar Brăila Consultant 
25. Florescu Dan Marian  Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical 

Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne 
Consultant 

26. Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila Consultant 
27. Guiu Bogdan Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”  Consultant 
28. Ivaşcu Robert - Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila Consultant 
29. Mohorea George  Şef birou, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii 

Speciale Brăila 
Consultant 

30. Tudorache Flavian  Inspector, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, Oficiul Județean Brăila 

Consultant 

31. Bounegru Elena-Anina  Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila Consultant 
32. Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. Consultant 
33. Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România S.R.L. Consultant 
34. Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. Consultant 
35. Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila Consultant 
36. Tabarac Anghel  Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operațional, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
Consultant 

37. Frîncu Cristi-Iulian Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila Consultant 
38. Ciubotaru Victor Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” Consultant 
39. Moşescu Dan Florentin Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila Consultant 
40. Dafina Florin  Subinginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Consultant 
41. Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
42. Dan Nicoleta Steluţa Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila  Consultant 
43. Nicoleta Negru 

 
Şef  birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila Consultant 

44. Cherecheş Mădălina 
Florentina 

Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila 

Consultant 

45. Andronache Gabriel  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu 

Consultant 

46. Ion Marian Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Consultant 

47. Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

48. Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

49. Bordei Mihaela Raluca Director adjunct, Unitatea de Administrare Brăila Sud, 
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară  

Consultant 

50. Avrămia Mihai Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila Consultant 
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51. Dima Constantin Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură – Centrul Județean Brăila 

Consultant 

52. Trifan Ionel Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera Agricolă Consultant 
 
Art.3 În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului 
Judeţean îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, iar inspectorul-şef al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de 
coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 
Art.4 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de 
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări 
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolele 1 şi 
2.  
 (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi 
consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, 
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
Art.5 Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt 
obligaţi să informeze Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de 
contact ale instituţiilor din care fac parte, precum şi în datele personale de contact.   
Art.6 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 237 din 26.06.2018 îşi 
încetează aplicabilitatea. 
Art.7 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
  

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 02.07.2018 
Nr. 239 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
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În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 
pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

Ţinând cont de prevederile art. 2, lit. „j” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere adresele nr. 1618/28.06.2018 și nr. 1633/29.06.2018 ale Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7718/28.06.2018, respectiv sub nr. 7793/29.06.2018; 

În baza referatului de aprobare nr. 7860/02.07.2018; 
În  conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”,  art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,       

alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,    
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

       
Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 

 
1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau 
blocajelor produse de gheţuri şi plutitori;  
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; 
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, 
depuneri de gheaţă, chiciură, polei şi secetă (hidrologică); 
d) poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane. 

Coordonator grup: 

Satnoianu Laura Liliana – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  

Membri: 
 
1. Bădică Alexandru Ofiţer specialist I, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
2. Manolache Tibi Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
3. Bîrzoi Adrian 

Constantin 
Şef serviciu, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară  

4. Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
5. Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
6. Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
7. Becheanu Ionel-

Adrian 
Șef, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Brăila 

8. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila 
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9. Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila 
10. Tabarac Anghel Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operațional, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
11. Frîncu Cristi-Iulian Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
12. Ciubotaru Victor Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
13. Moşescu Dan 

Florentin 
Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila 

 
2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi prăbuşirilor de teren 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) cutremure puternice de pământ 
b) prăbuşiri de teren şi/sau construcţii, instalaţii sau amenajări 

Coordonator grup: 

Ciobanu-Morait Victor – Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila 

Membri: 

1. Bogdan Vasilică  Șef Inspecția de Prevenire, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila 

2. Ionescu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Brăila 

3. Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila 
4. Becheanu Ionel-

Adrian 
Șef, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Brăila 

5. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Brăila 

6. Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila 

7. Dafina Florin Subinginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
 

3. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de 

grave la  conducte magistrale şi urbane 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente chimice cu implicaţii pe amplasament  
b) explozii, avarii şi incendii în industrie 
c) avarii deosebit de grave la  conducte magistrale şi urbane de transport gaze, produse 
petroliere şi energie electrică 

Coordonator grup: 

Moroianu George - Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 
Bucureşti  
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Membri: 

1. Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Judeţului Brăila 

2. Dogărescu Adrian Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 
Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila  

3. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice 
Brăila 

4. Ștefan Florin Manager sănătate și securitate în muncă, mediu și situații de 
urgență, S.C. Vard Brăila S.A. 

 
4. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru accidente  deosebit de grave pe căi de comunicaţii 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente majore pe căile de transport rutiere şi/sau feroviare 
b) eşuarea sau scufundarea unor nave 

Coordonatori grup: 

Șerbănescu Cosmin - Desemnat șef al Serviciului Rutier, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

Novac Dănuț - Șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia Regională de 
Poliţie Transporturi Galaţi 

Membri: 

1. Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Judeţului Brăila 

2. Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila 
3. Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de 

Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii”  C.F. Galaţi 
4. Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială 

Brăila 
5. Rotaru Florin Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei, Căpitănia 

Portului Brăila 
6. Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
7. Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila 
8. Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 

 
5. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru îmbolnăviri în masă 

 
Tipuri de risc gestionate: epidemii 
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Coordonator grup: 

Ciochină Gabriel Vasile Ștefan - Director executiv, 

Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 

Membri: 

1. Avram Valerică  Medic-șef al Departamentului Supraveghere în Sănătatea 
Publică, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 

2. Râșnoveanu 
Mihaela Delia  

Manager interimar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 

3. Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila 
4. Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor 

Interne 
5. Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila 
6. Dan Nicoleta 

Steluţa 
Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 

 
6. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru epizootii, contaminarea produselor vegetale şi animale, invazii de dăunători 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) epizootii  
b) contaminarea chimică, biologică sau radioactivă a produselor vegetale şi/sau animale 
c) invazii dăunători 

Coordonator grup: 

Drăgan Gicu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Brăila 

Membri: 

1. Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila 

2. Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Velichi Eugen Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
4. Florescu Dan 

Marian  
Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical Judeţean 
Brăila al Ministerului Afacerilor Interne 

5. Avram Valerică  Medic-șef al Departamentului Supraveghere în Sănătatea 
Publică, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 

 
7. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru incendii în masă 
 

Tipuri de risc gestionate: 
a) incendii la fondul forestier 
b) incendii la culturi de cereale păioase sau vegetaţie uscată 
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Coordonator grup: 

Burlacu Georgică - Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Județului Brăila 

Membri: 

1. Cireașă Sorin  Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Județului Brăila 

2. Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila 
4. Negru Nicoleta  Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
5. Cherecheş 

Mădălina Florentina 
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 
Centrul Judeţean Brăila 

6. Andronache Gabriel Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 
Mediu 

 
8. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru accidente nucleare, căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos şi explozii 
necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice  
b) căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos 
c) explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare 

Coordonator grup: 

Ion Ion Laurențiu - Împuternicit adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Membri: 

1. Chivu Violeta  Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Județului Brăila 

2. Guiu Bogdan  Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
3. Ivaşcu Robert Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
4. Avram Valerică  Medic-șef al Departamentului Supraveghere în Sănătatea 

Publică, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 
5.  Ion Marian Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 

 
9. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
 

Tipuri de risc gestionate: avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
 

Coordonator grup: 

Becheanu Ionel-Adrian -  Șef, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
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Membri: 

1. Mohorea George  Şef birou, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
2. Tudorache Flavian  Inspector, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii, Oficiul Judeţean Brăila 
3. Bounegru Elena-

Anina 
Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila 

4. 
Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. 

5. 
Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România S.R.L. 

6. 
Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. 

  
 10. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de căderile de grindină, secetă 
pedologică și înghețuri timpurii sau târzii 

 
Tipuri de risc gestionate: 

a) căderi de grindină;  
b) secetă pedologică; 
c) înghețuri timpurii sau târzii. 

Coordonator grup: 

Vasile Turcitu – Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară 

Membri: 
 

1. Bordei Mihaela 
Raluca 

Director adjunct, Unitatea de Administrare Brăila Sud, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară  

2. Avrămia Mihai  Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila 
3. Dima Constantin Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Brăila 
4. Trifan Ionel Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera Agricolă  

Art.2 (1) Instituţiile care au persoane desemnate în grupurile de suport tehnic ale Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare, 
sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări obiective care nu 
mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolul 1.  
  (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, componenţii grupurilor de 
suport tehnic vor fi înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, 
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
 (3) Conducătorii instituţiilor cu reprezentare în grupurile de suport tehnic 
constituite pentru fiecare tip de risc, conform articolului 1, sunt obligaţi să informeze 
Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
Judeţului Brăila asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de contact 
ale instituţiilor, precum şi în datele personale de contact ale celor implicaţi. 
Art.3 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 30 din                   
29.01.2018 îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
       

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 02.07.2018 
Nr. 240 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

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

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 7724/29.06.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7823/02.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de 
Jos, în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la tuberculoza bovină; 

În baza referatului de aprobare nr. 7863/02.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, actualizată prin Ordinul 
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Prefectului nr. 9/09.01.2018, în data de 04.07.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei 
Berteștii de Jos.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la tuberculoza bovină. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 02.07.2018 
Nr. 243 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: operaţionalizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale 
animalelor şi a zoonozelor şi aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Mazâlu Viorel Iulian din comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 7872/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7906/03.07.2018, referitoare la necesitatea operaţionalizării Centrului local de combatere a 
bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor şi aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Mazâlu Viorel Iulian din comuna 
Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 7935/03.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

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

 
Art.1 (1) Se operaţionalizează Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor 
şi a zoonozelor, având componenţa şi sarcinile actualizate prin Ordinul Prefectului nr. 256 din 
29.06.2017. 
(2) Persoanele şi instituţiile desemnate prin Ordinul Prefectului nr. 256 din 29.06.2017 vor pune 
în aplicare măsurile stabilite în sarcina acestora. 
Art.2 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în      
G.P. Mazâlu Viorel Iulian din comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 03.07.2018 
Nr. 246 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

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

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

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Ținând cont de adresa nr. 7883/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7908/03.07.2018, 
privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, în vederea evaluării suinelor 
suspecte pentru pesta porcină africană, din comuna Frecăței, proprietar Mazâlu Viorel Iulian; 

În baza referatului de aprobare nr. 7936/03.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 9/09.01.2018, în data de 03.07.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Frecăței.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din 
comuna Frecăței, proprietar Mazâlu Viorel Iulian. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 03.07.2018 
Nr. 247 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 7918/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7953/04.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB; 

În baza referatului de aprobare nr.8005/04.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 9/09.01.2018, în data de 06.07.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei comunei Mărașu.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoștință publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 04.07.2018 
Nr. 249 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

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

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

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

Având în vedere adresa nr. 7918/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7953/04.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Dudești, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB; 

În baza referatului de aprobare nr.8007/04.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Dudești, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 9/09.01.2018, în data de 06.07.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei comunei Dudești.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoștință publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 04.07.2018 
Nr. 250 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din comuna Frecăței, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 246/03.07.2018 privind 
operaţionalizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a 
zoonozelor şi aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Mazâlu Viorel Iulian din comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 7920/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
7956/04.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din comuna Frecăței, județul 
Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8021/04.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare  
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 04.07.2018 
Nr. 251 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI         Anexa la Ordinul Prefectului nr. 251 din 04.07.2018 
      JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Uciderea suinelor din 
exploatația infectată  

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- C.I.T. 
- primar 
- proprietar 

2 

Stabilirea zonelor de 
protecție în jurul focarului 
de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

3 

Amplasarea 
dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de 
protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor cu 
puncte de 
trecere bac la 
fluviul 
Dunărea 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

4 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodariile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

5 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

6 

Interzicerea ieșirii 
animalelor din specia suine 
din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar 
cu acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

7 

Efectuarea de inspecții 
clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

8 

Prelevarea de probe, de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
M.V.L.P. 
ferme 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

9 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

10 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de 
intervenție în focar (în 
special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - administratori S.C. 
 - primari 

11 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și 
eradicare a pestei porcine 
africane   

- D.S.V.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvica 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

12 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul  
- I.P.J. 

 
13 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

15 

Evaluarea animalelor ucise 
în cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatațiile infectate; 
porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de 
laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

 
4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau 

- Instituția 
Prefectului 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
deținătorilor de animale cu 
privire la  efectuarea unei 
inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin, și 
obligativitatea anunțării 
oricărei modificări a stării 
de sănătate a animalelor 
medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

- primari 

6 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

7 

Ieșirea animalelor 
domestice receptive din 
zona de supraveghere este 
interzisă cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a 
celor care au obținut 
aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

8 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție la toate 
punctele trecere bac din 
Insula Mare a Brăilei  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. 
= Asociaţia Vânătorilor Privați; C.I.T. = Centrul de intervenție în teren; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar 
Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul 
Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției 
de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila 
 

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

Ținând cont de adresa nr.1633VG/29.06.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului –Județul Brăila sub nr. 7793/29.06.2018; 

În baza referatului nr. 7878/04.07.2018; 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

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

1. GEORGE – ADRIAN PALADI Prefect 
2. RADA  STEREA Subprefect 

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

 

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

4. V. Ș. GABRIEL 
CIOCHINĂ  

Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Brăila  

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

6. ANA HĂRĂPESCU  Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila 
7. DOINA STĂNCIC  Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Brăila 
8. EMILIA IOANA VOICU Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru 

Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor 
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila 

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

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

Muncă Brăila 
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12. ADRIAN BERNHARD 
RITZINGER 

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Brăila 

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

14. DUMITRU AURELIAN 
BLĂNARU 

Director,  Clubul Sportiv Municipal Brăila 

15. MIHAELA 
CIORĂȘTEANU 

Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Brăila 

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

17. TRAIAN CISMAŞ Director executiv, Direcţia  pentru Agricultură a judeţului Brăila 
18. CRISTINA DINCĂ Inspector șef,  Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

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

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

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

23. SATNOIANU LAURA 
LILIANA 

Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă 

Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
24. DAN MIHAI 

GHEORGHIȚĂ  
Inspector școlar general cu delegație,  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila 

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

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

GLUGĂ 
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

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

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

30. VASILE MOȚ  Inspector șef,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
31. PETRICĂ  DRĂGAN Director,  Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Brăila 
32. FLORIN  BAȘTIUREA  Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave  Brăila 
33. GIANI  OLTIANU Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale 
34. GEORGE  CALOIAN Şef,  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila   
35. ȘERBĂNEL STOICA Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila 
36. DANIELA CONDRUZ Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

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

MORAIT 
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în  
Construcţii Brăila   

39. DOINIȚA ELENA 
CORBAN 

Șef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila  

40. MAHULEA FLOREA 
SPARTACUS 

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

 
Art.2 De la data prezentului ordin,  Ordinul Prefectului nr. 230 din 19.06.2018 prin care s-a 
actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura 
continuitatea reprezentării acestora în  Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care vor 
desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea 
persoanelor nominalizate la articolul 1.  

(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt 
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform 
regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
Art.4 Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul 
Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, 
Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică,  prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi 
şi pus la dispoziţie prin postarea pe pagina de internet a instituţiei 
(http://br.prefectura.mai.gov.ro). 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
Vizat: Şef serviciu, Georgeta Adetu 
Întocmit: Consilier, Gabriela Ciupală 
 
Brăila, 05.07.2018 
Nr. 252 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 

din 27 iulie 2018 
 
privind:  modificarea bugetului local pe anul 2018  
   

Consiliul local Romanu întrunit în ședință ordinară la data de 27.07.2018;  
           Având în vedere:  
- Expunerea de motive a d-nei Primar  
- Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate; cu 
privire la necesitatea aprobării modificării bugetului local  ;  
- Avizele comisiilor de specialitate  

În baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;  
           În conformitate cu art.49 al. 5 și art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice 
Locale;  
           În conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanțele publice;  
           În conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal  ;   
           În conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c și alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată 
cu modificările și completările ulterioare;  
            În temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările 
ulterioare privind administrația publică locală, 
   

HOTĂRĂȘTE: 
                                                                             
Art.1 Se modifică  bugetul local  între articole și alineate astfel:  
               40 mii lei pentru achiziționarea de lemne pentru Școala Gimnazială Romanu  
         Se transferă de la Cap.51.02.10.-Administrație la Cap 65.02.10 -Învățământ  
               20 mii lei pentru salarizarea șoferului de pe Microbuzul școlar                 
Art.2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate, va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.   
Art.3 D-ul Zainea Cristian George, secretar de comună, va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului, Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor 
persoanelor interesate.  
   
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 
                CALU NECULAI                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.40 

din 27 iulie 2018 
 

privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor  
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009  
   
         Consiliul Local al Comunei Romanu, întrunit în ședință ordinară la data de 27.07.2018;  

Având în vedere:  
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romanu nr.41/23.06.2009 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități 
Publice DUNĂREA Brăila S.A.;  
- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A. a Adunării Generale a Asociației;  
- Prevederile Articolului 57-Modificarea Unilaterală-din Capitolul III-Modificarea Termenilor și 
Condițiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV-Dispoziții Finale din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;  
- Motivarea Propunerii de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor-
parte integrantă-aprobat prin Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 a Adunării Generale a Asociației;  
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor-parte 
integrantă-Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7;  
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009-Modificat și Completat-Iulie 2018, cu Anexele-parte integrantă-Anexa 
nr.2 la Actul Adițional nr.7;  
- Adresa Asociației nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat-Propunerea de Modificare 
și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă 
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor-parte integrantă și ni s-a solicitat punct 
de vedere până la data de 27.06.2018;  
- Adresa Asociației nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare:  
- Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele :  
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor-parte 
integrantă-Anexa nr.1;  
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009-Modificat și Completat-Iulie 2018, cu Anexele-parte integrantă-Anexa 
nr.2;  
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) și e), Art.17 alin.2 litera d)-Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului-punctele 1, 2 și 3, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;  
- Referatul de aprobare al  primarului;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) și 
alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociației de 
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Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și cu prevederile Articolului 56-Modificarea de 
comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor și condițiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 1) Se aprobă Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și Anexele nr.1 și nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa și parte integrantă din prezenta Hotărâre.   
 2) Actul Adițional nr.7 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C. Compania de 
Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.  
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei 
membru este Comuna Romanu, să semneze, prin reprezentantul sau legal-Președintele 
Asociației domnul Viorel Marian Dragomir-în numele și pe seama Comunei Romanu:  
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;  
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009-Modificat și Completat-Iulie 2018, cu Anexele-parte integrantă-Anexa 
nr.2 la Actul Adițional nr.7 .  
Art.3 Se acordă mandat special doamnei Primar Ioniță Steluța, în calitate de reprezentant legal 
al Delegatarului Unitatea Administrativ-Teritorială Comună Romanu, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila:  
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ;  
 2) Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor-parte 
integrantă-Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7;  
 3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009-Modificat și Completat-Iulie 2018, cu Anexele-parte integrantă-Anexa 
nr.2 la Actul Adițional nr.7.  
Art.4 Se acordă mandat special doamnei Ioniță Steluța, Primarul Comunei Romanu, să 
avizeze:  
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Romanu;  
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009-Modificat și Completat-Iulie 2018, cu Anexele-parte integrantă-Anexa 
nr.2 la Actul Adițional nr.7.  
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Romanu doamna 
Ioniță Steluța, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotărârii-Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, imediat după adoptare și altor instituții interesate, 
în termenul legal.  
   
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi, din numărul total de 11 consilieri locali în funcție, 
îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție.  
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 
   
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 
                CALU NECULAI                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.41 

din 27 iulie 2018 
 

privind: aprobarea cooperării între Consiliul județean Brăila și Consiliul local Romanu 
în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS 
implementat la nivelul Consiliului județean Brăila 
     
    Consiliul local Romanu ]ntrunit în ședință ordinară la 27.07.2018;  
    Având în vedere Raportul d-lui Dragostin Marian,responsabil cu Urbanismul la nivel de 
comună referitoare la schimbul de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS 
implementat la nivelul Consiliului județean Brăila;  
    Adresa nr.13504/16.07.2018 a Consiliului Județean Brăila;  
    Avizele comisiilor de specialitate  
    În conformitate cu Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare privind 
amenejarea teritoriului și urbanismul;  
    În baza art.36  alin.1 și 2 lit.a, alin.5 lit.c din legea nr.215/2001,cu modificările și 
completările ulterioare;  
             În temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001, republicată și modificată ulterior, 
privind administrația publică locală, 
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă cooperarea dintre Consiliul județean Brăila și Consiliul local Romanu în 
vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS implementat 
la nivelul Consiliului județean Brăila, conform Protocolului anexă la prezenta, parte integrantă 
din anexă;  
Art.2 Cooperarea  produce  efecte juridice după  adoptatea hotărârii.  
Art.3 Se mandatează d-na Ionită Steluța, primar al com. Romanu, să semneze în numele și 
pe seama Consiliului local Romanu Protocolul de colaborare.  
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează d-ul Dragostin Marian, 
responsabil cu Urbanismul din aparatul de specialitate al primarului.  
Art.5 D-ul Zainea Cristian, secretar comună va populariza  prin orice mijloace de informare 
Instituției Prefectului, Consiliul județean Brăila și tuturor persoanelor interesate.  
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

   
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 
                CALU NECULAI                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.54 
din 26 iulie 2018 

 
privind: prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Unității 
Administrativ Teritoriale Oraș Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, precum și 
extinderea de drept a valabilității prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26iulie 
2018; 
      Având în vedere: 
- dispoziţiile art.I pct.1 din O.U.G.nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 
Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate 
prin H.C.L.nr.46/ 28.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în 
vigoare a noului Plan Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
          (2) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitatea 
Planului Urbanistic General, până la finalizarea acestora, în următoarele situaţii: 
      a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de 
autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare; 
      b) dacă a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulaţia juridică a 
terenurilor, stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de 
servituţi publice; 
      c) dacă au fost iniţiate obiective de investiţii de modernizare şi/sau dezvoltare a 
infrastructurii tehnico-edilitare. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de 
urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2)din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.55 
din 26 iulie 2018 

 
privind: însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare a 
spațiului nr.2 cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul 
Ianca, str. Morii nr. 1, precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în 
comisiile specialede vânzarea spațiului 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26iulie 
2018; 
      Având în vedere: 
- cererea nr.15787/25.05.2018 a Cabinetului Medical Individual MEDFAM Dr.Bobancu Diana 
SRL, prin care se solicită punerea în aplicare a Sentinței civile nr.1818/Fca/14.11.2017 a 
Tribunalului Brăila, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.731/27.03.2018 a Curții de Apel 
Galați, în sensul de a se întocmi procedurile de vânzare a spațiului medical în care își 
desfășoară activitatea; 
- dispoziţiile art.5 alin.(2) lit.e), art.10, art.12 și art.13 din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea 
spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de 
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului 
medical,aprobată prin Legea nr.192/2011; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.58/28.08.2008 privind aprobarea listei cuprinzând spațiile cu 
destinația de cabinete medicale individuale din orașul Ianca, supuse vânzării potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.68/2008, cu modificările și completările ulterioare;   
- Hotărârea Consiliului Local nr.3/29.01.2015 privind aprobarea dezlipirii și apartamentării 
imobilului din domeniul privat al orașului Ianca, având destinația de cabinete medicale, situat 
la parterul blocului F1, str.Morii nr.1, potrivit căreia spațiul în cauză este identificat prin numărul 
cadastral 70469-C1-U10; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, raportul de 
evaluareşi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) 
şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se însușește Raportul de evaluare nr.1807021/02.07.2018-parte integrantă din 
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator ANEVAR Androniu Iulian Cosmin-privind 
stabilirea prețuluiminim de vânzare în sumă de 35.500 lei, echivalent 7.600 Euro, a spațiului 
nr.2 cu destinația de cabinet medical situat la parterul blocului F1, str.Morii nr.1, înscris în 
cartea funciară nr.70469-C1-U10 pe numele  UAT Ianca-domeniul privat, cu următoarele 
elemente de identificare: 
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Nr 
Crt
. 
 

Suprafa
ță 
spaţiu 
individu
al 
(mp) 

Suprafa
ţa 
aferentă 
din 
spaţiile 
de 
utilitate 
comună 
(mp) 

Total 
suprafa
ţă 
spaţiu 
(mp) 

Suprafa
ţă 
teren 
aferent 
spaţiu 
(mp) 

Cotă 
indiviz
ă 
teren 
aferen
t 
spaţiu 
 
 
 
(%) 

Suprafa
ţă 
teren 
aferent 
spațiilor 
de 
utilitate 
comună 
(mp) 

Cotă 
indiviz
ă 
teren 
aferen
t 
spaţiil
or de 
utilitat
e 
comun
ă (%) 

Total 
suprafa
ţă teren 
aferent 
spaţiulu
i şi 
utilităţil
or 
comune 
(mp) 

Total 
Cotă 
indiviz
ă 
(%) 

0 1 2 3 (1+2) 4 5 6 7 8 (4+6) 9 
(5+7) 

1 17,00 22,80 39,80 5,63 0,52 7,55 0,62 13,18 1,14 
 
        (2) Prețul final de vânzare a spațiului medical prevăzut la alin.(1), precum și modalitatea 
de plată a acestuia, se vor stabili de către comisia specială de vânzare a spațiilor medicale, 
conform procedurilor prevăzute deO.U.G. nr.68/2008. 
Art.2 Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare și înscrierea ipotecii cad 
în sarcina cumpărătorului. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 
comisia specială pentru vânzarea spațiilor, care vor urmări includerea în contractul de vânzare-
cumpărare a prevederilor art.10, art.12 și art.13 din O.U.G. nr.68/2008. 
Art.4 (1) Se desemnează ca reprezentanți ai consiliului local, membri titulari în comisia specială 
pentru vânzarea spațiului, consilierii locali Florea Lupu și Anghelache Mariana Luminița, iar ca 
membri supleanți consilierii locali Daniel Ernest Chiru și Ionel Moșescu. 
         (2) Se desemnează ca reprezentanți ai consiliului local, membri titulari în comisia pentru 
soluționarea contestațiilor, consilierii locali George Priceputu și Liviu Dragomir,iar ca membri 
supleanți consilierii locali Ștefan Marcel Mitrea și Dănuț Pisică. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.56 
din 26 iulie 2018 

 
privind: însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare a 
spațiului nr.4 cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul 
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Ianca, str. Morii nr. 1, precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în 
comisiile specialede vânzarea spațiului 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26iulie 
2018; 
      Având în vedere: 
- cererea nr.16099/06.06.2018 a Cabinetului Medical Individual Dr. Stanciu Adela, prin care se 
solicită întocmirea procedurilor de vânzare-cumpărare a spațiului medical în care își 
desfășoară activitatea; 
- dispoziţiile art.5 alin.(2) lit.e), art.10, art.12 și art.13 din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea 
spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de 
cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului 
medical,aprobată prin Legea nr.192/2011; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.58/28.08.2008 privind aprobarea listei cuprinzând spațiile cu 
destinația de cabinete medicale individuale din orașul Ianca, supuse vânzării potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.68/2008, cu modificările și completările ulterioare;   
- Hotărârea Consiliului Local nr.3/29.01.2015 privind aprobarea dezlipirii și apartamentării 
imobilului din domeniul privat al orașului Ianca, având destinația de cabinete medicale, situat 
la parterul blocului F1, str.Morii nr.1, potrivit căreia spațiul în cauză este identificat prin numărul 
cadastral 70469-C1-U12; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, raportul de 
evaluare şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) 
şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se însușeșteRaportul de evaluare nr.1807022/02.07.2018-parte integrantă din 
prezenta hotărâre, întocmit de către expert evaluator ANEVARAndroniu Iulian Cosmin-privind 
stabilirea prețuluiminim de vânzare în sumă de 34.500 lei, echivalent 7.400 Euro, a spațiului 
nr.4 cu destinația de cabinet medical situat la parterul blocului F1, str.Morii nr.1,înscris în cartea 
funciară nr.70469-C1-U12pe numele  UAT Ianca-domeniul privat, cu următoarele elemente de 
identificare: 
 
Nr 
Crt
. 
 

Suprafa
ță 
spaţiu 
individu
al 
(mp) 

Suprafa
ţa 
aferentă 
din 
spaţiile 
de 
utilitate 
comună 
(mp) 

Total 
suprafa
ţă 
spaţiu 
(mp) 

Suprafa
ţă 
teren 
aferent 
spaţiu 
(mp) 

Cotă 
indiviz
ă 
teren 
aferen
t 
spaţiu 
(%) 

Suprafa
ţă 
teren 
aferent 
spaţiilor 
de 
utilitate 
comună 
(mp) 

Cotă 
indiviz
ă 
teren 
aferen
t 
spaţiil
or de 
utilitat
e 
comun
ă (%) 

Total 
suprafa
ţă teren 
aferent 
spaţiulu
i şi 
utilităţil
or 
comune 
(mp) 

Total 
 
Cotă 
indiviz
ă 
(%) 

0 1 2 3 (1+2) 4 5 6 7 8 (4+6) 9 
(5+7) 

1 16,00 22,80 38,80 5,30 0,49 7,54 0,62 12,84 1,11 
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      (2) Prețul final de vânzare a spațiului medical prevăzut la alin.(1), precum și modalitatea de 
plată a acestuia, se vor stabili de către comisia specială de vânzare a spațiilor medicale, 
conform procedurilor prevăzute deO.U.G. nr.68/2008. 
Art.2 Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare și înscrierea ipotecii cad 
în sarcina cumpărătorului. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și 
comisia specială pentru vânzarea spațiilor, care vor urmări includerea în contractul de vânzare-
cumpărare a prevederilor art.10, art.12 și art.13 din O.U.G. nr.68/2008. 
Art.4 (1) Se desemnează ca reprezentanți ai consiliului local, membri titulari în comisia specială 
pentru vânzarea spațiului, consilierii locali Florea Lupu și Anghelache Mariana Luminița, iar ca 
membri supleanți consilierii locali Daniel Ernest Chiru și Ionel Moșescu. 
         (2) Se desemnează ca reprezentanți ai consiliului local, membri titulari în comisia pentru 
soluționarea contestațiilor, consilierii locali George Priceputu și Liviu Dragomir, iar ca membri 
supleanți consilierii locali Ștefan Marcel Mitrea și Dănuț Pisică. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.57 
din 26 iulie 2018 

 
privind: rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018, precum și 
desființarea unor posturi vacante, personal contractual, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local 
Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
iulie2018; 
      Având în vedere: 
- adresa nr.3682/10.07.2018 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, prin 
care se solicită alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul local pentru finalizarea 
lucrărilor de reparații capitale la sala de sport; 
- raportul nr.673/09.07.2018 al Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local 
Ianca, privind necesitatea rectificării bugetului acestei instituții publice pentru achiziționarea 
unui mijloc de transport, ca măsură în respectarea obligațiilor prevăzute de O.U.G.nr.155/2001 
privind gestionarea câinilor fără stăpân; 
- dispoziţiile art.19. alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil cu soluțiile de 
alocare/repartizare a sumelor conform propunerilor de rectificare a bugetului centralizat al 
orașului,precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Bugetul centralizat al orașului Ianca,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.11/15.02.2018, se rectifică după cum urmează: 
      a)-se majorează veniturile bugetului local cu suma de 324  lei, conform clasificației bugetare 
42.2A.34-subvenții  pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, 
respectiv cheltuielile din capitolul 682A1501-570201, ajutor social în numerar; 
      b)-se diminuează cu suma de 30.000 lei cheltuielile din capitolul 20.01.30-alte bunuri și 
servicii pentru întreținere și funcționare, și cu suma de 30.000 lei  cheltuielile din capitolul 
842A0303200106-transporturi-piese de schimb, majorându-se cu suma de 60.000 lei 
cheltuielile din capitolul  672A05015911-sport; 
      c)-se diminuează cu suma de 5.000 lei cheltuielile din capitolul 842A0301200106-drumuri, 
majorându-se cu aceeași sumă cheltuielile cu pregătirea profesională din capitolul  
512A01032013; 
      d)-se diminuează cu suma de 190.000 lei cheltuielile din capitolul 842A0303710101-
construcții prevăzute înfondul de dezvoltare pentru obiectivul de investiții „Sistematizare zona 
blocurilor A9-A11-parcări și spații verzi, oraș Ianca” și se majorează cheltuielile din: 
● capitolul 672A0306710130-alte active fixe, cu suma de 170.000 lei, pentru întocmirea 
studiilor și documentațiilor tehnico economiceîn scopul promovării/implementării obiectivului 
„Investiții în infrastructura orașului  Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunității defavorizate”, completându-se corespunzător Lista de investiții pe anul în curs-
Anexa nr.3 la H.C.L. nr.11/15.02.2018; 
● capitolul 652A04027103-reparații, cu suma de 15.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții „Reabilitare sală de sport Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››” și cu 
suma de 5.000 lei pentru dotarea salii de sport cu mobilier, conform clasificației bugetare 
652A0402710103-mobilier și alte dotări; 
           (2) Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018, rectificat potrivit 
alin.(1) lit.d) pct.2, este prevăzut în Anexa nr.3. 
 Art.2 (1) Bugetul Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/15.02.2018, se rectifică după cum urmează: 
      a)-se diminuează cu suma de 25.000 lei cheltuielile din contul 20.01.09-bunuri și servicii; 
      b)-se majorează cu suma de 25.000 lei cheltuielile de capital din contul71.01.02-active fixe, 
mașini, echipamente și mijloace de transport,  în scopul achiziționării unui mijloc de transport 
utilizat în activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, completându-se corespunzător 
Programul achizițiilor publice pe anul 2018 al Direcției Serviciilor Publice; 
      (2) Bugetul și Programul achizițiilor publice ale Direcției Serviciilor Publice pe anul 2018, 
modificate și completate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în Anexele nr.1 și 2. 
Art.3 (1) Se actualizează Planul de perfecționare profesională a funcţionarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2018 potrivit 
Anexei nr.4, care înlocuiește Anexa nr.10 la H.C.L.nr.11/15.02.2018. 
           (2) În funcție de necesitățile și oportunitățile apărute în semestru II al anului în curs, 
domeniile de perfecționare și persoanele prevăzute în Planul de perfecționare profesională pot 
fi completate sau înlocuite, după caz, prin dispoziția primarului, cu încadrarea în limita maximă 
de 25.000 lei alocată în bugetul local. 
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Art.4 (1) Se desființează patru posturi vacante-personal contractual, respectiv un post de 
consilier primar, un post de consilier compartiment proiecte cu finanțare nerambursabilă, un 
post de muncitor tr.I și postul de administrator din serviciul administrativ gospodăresc, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
         (2) Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 
2018, actualizate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în Anexele nr.5 și 6. 
Art.5 (1) Se desființează trei posturi vacante-personal contractual,respectiv un post de 
muncitor, un post de șofer și un post de lucrător comercial, din cadrul aparatuluide specialitate 
al Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca. 
      (2) Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Serviciilor Publice pe anul 2018, actualizate 
potrivit alin.(1), sunt prevăzute în Anexele nr.7 și 8. 
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul și conducătorii 
instituțiilor publice vizate, prin serviciile financiar-contabile din subordine, care vor opera 
modificările în bugetele proprii potrivit prevederilor art.1-2. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului. 
Art.8 Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.58 
din 26 iulie 2018 

 
privind: cooperarea între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila, în vederea 
schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26iulie 
2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.115/26.06.2018privind cooperarea între Consiliul 
Județean Brăila și Consiliile Locale din Județul Brăila, în vederea schimbului de date, accesului 
și utilizării aplicației informatice de tip GIS implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila; 
- necesitatea simplificării procedurilor de obținere a avizului  comisiei tehnice, constituită la 
nivelul Consiliului Județean Brăila, pentru documentațiile de amenajarea teritoriului şi 
urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile; 
- dispoziţiile art.25 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
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- referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului de urbanism și cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul 
consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.a), art.45 alin.(2) lit.f) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă cooperarea între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila, în vederea 
schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS, conform Protocolului 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre 
Art.2 Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului Ianca, 
să semneze Protocolul de cooperare în numele și pe seama Consiliului Local Ianca. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul de urbanism și 
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.60 
din 26 iulie 2018 

 
privind: aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26iulie 
2018; 
      Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ianca nr.59/24.06.2009 privind delegarea serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A.; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea 
Brăilanr.11/14.07.2009, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.; 
- Motivarea Propunerii de modificare și completare a Contractului nr.670/10.09.2009de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apăși de canalizare, cu 
Anexeleacestuia ca parte integrantă; 
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- Propunerea de modificare și completare a Contractului nr.670/10.09.2009  de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu Anexele acestuia ca parte 
integrantă, care se constituie în Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.670/10.09.2009-modificat și completat varianta iulie 2018, cu Anexele acestuia ca parte 
integrantă, care se constituie în Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7; 
- Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea,nr.512/18.06.2018privind 
calendarul activităților pentru modificarea și completarea Contractului nr.670/10.09.2009de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 
respectivnr.550/02.07.2018 prin care s-a solicitat adoptarea hotărârii consiliului local pentru 
aprobarea Actuluiadițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009; 
- prevederile art.56 șiart.57 - Modificarea unilaterală - din Capitolul III - Modificarea termenilor 
și condițiilor din Contractul de delegare a gestiunii, coroborate cuprevederile art.5 alin.(2), 
art.16 alin.(1) și alin.(3) lit.a), d) și e), art.17 alin.(2) lit.d) - Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului – pct.1, 2 și 3, art.5 alin.(1) lit.a),art.20 alin.(1), alin.(3)și alin.(7), art.21 șiart.26 lit.c) 
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- Referatul de aprobare al primarului șiraportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 
      În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(4) lit.e) șif), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) 
pct.14 și alin.(7) lit.a), art.37, art.45 alin.(2) lit.d) și f), art.62 alin.(1)și art.115 alin.(1) lit.b) și 
alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Actul adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009  de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu Anexele acestuia ca parte 
integrantă, care se constituie în Anexa la prezenta hotărâre.  
         (2) Actul adițional nr.7 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila, în numele și pe seama membrilor asociați, și Operatorul S.C. 
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. 
Art.2 Se acordă mandat președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila 
să semneze în numele și pe seama Orașului Ianca: 
      a) Actul adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009; 
      b) Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare - modificat și completat în varianta Iulie 2018, cu Anexele acestuia ca 
parte integrantă, care se constituie în Anexa nr.2 la Actul adițional nr.7. 
Art.3 Se acordă mandat special primarului orașului Ianca, în calitate de reprezentant legal al 
Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, să voteze în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila: 
      a)-Actul adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
      b)-Propunerea de modificare și completare a Contractului nr.670/10.09.2009de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,cu Anexeleacestuia ca parte 
integrantă,care se constituie în Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
      c)-Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare - modificat și completat în varianta Iulie 2018, cu Anexele acestuia ca 
parte integrantă, care se constituie în Anexa nr.2 la Actul adițional nr.7. 
Art.4 Se acordă mandat special primarului orașului Ianca, să avizeze: 
      a)-Actul adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
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      b)-Contractul nr.670/10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare - modificat și completat în varianta Iulie 2018, cu Anexele acestuia ca 
parte integrantă,care se constituie în Anexa nr.2 la Actul adițional nr.7. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.61 
din 26 iulie 2018 

 
privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al oraşului Ianca, administrat de Consiliul Local 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 
iulie2018; 
Având în vedere: 
- oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în scopul promovării proiectului „Investiții 
în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunității 
defavorizate”; 
- faptul că implementarea proiectului prevede printre altele și modernizarea unor străzi,care au 
presupus măsurători topografice, ocazie cu care s-auconstatat diferențe de suprafețe față de 
cele prevăzute în Inventarul domeniului public; 
- dispoziţiile art.21 alin.(1) şi art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 a 
H.G.nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al localităților; 
- prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, 
aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările ulterioare; 
- dispoziţiile art.2 din O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelorşi capitalurilor proprii, coroborate cu 
prevederile art.7 din Legea contabilității nr.82/1991-republicată; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precumşi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d) și -art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se modifică pozițiile nr.19 şi nr.20 din Secţiunea I - bunuri imobile din Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Ianca, administrat de Consiliul Local, după 
cum urmează: 
a)-la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan 
sud (Lot.1 DN 2B-intravilan nord; Suprafață totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud; 
Suprafață totală: 6.392 mp); Lungime stradă: 1.450 ml; Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime 
spaţiu verde: 2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafață totală: 5.773 mp); (Lot.4 
intravilan sud-str.Orizontului; Suprafață totală:1.323 mp)”, iar coloana nr.6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.L. nr.61/2018”; 
b)-la poziţia nr.20, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu  intravilan nord-intravilan 
sud (Lot.1 DN2B-intravilan nord; Suprafață totală: 7.645mp); ( Lot.2 DN2B-intravilan sud; 
Suprafață totală: 6.573mp); Lungime stradă: 1035 ml; Lungime trotuar: 2.070 ml; Lungime 
spaţiu verde: 2.070 ml; (Lot.3 intravilan sud-str.Orizontului; Suprafață totală: 1.702 mp)”, iar   
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. nr.61/2018”; 
Art.2 Se completează Secţiunea I – bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al oraşului Ianca cu poziţiile nr.246 și 247, conform datelor prevăzute în 
Anexă care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin serviciile 
financiar-contabil și de urbanism-cadastru din cadrul aparatului de specialitate, care vor opera 
corespunzător modificările și completările în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniuluipublic și privat al orașului potrivit art.1-2. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                  
                           SECRETARUL ORAŞULUI 
        MIRCEA MIRCESCU                                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.27 

din 27 iunie 2018 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul Local Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara de  lucru din data 
de 27.06.2018 
 Având în vedere prevederile art. 35, alin 1 şi a art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
      

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Alegerea domnului MOCANU IULIAN , preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 
trei luni. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.28 

din 27 iunie 2018 
 

privind: aprobarea asocierii Comunei Bărăganul prin Consiliul Local Bărăganul cu 
Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor 
de „Înființare teren de sport multifunctional, în comuna Bărăganul, județul Brăila” 
 

Consiliul Local al comunei Bărăganul întrunit in sedință,ordinara din data de 27.06.2018. 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive initiata de primarul localitatii, nr. 3805/1din 18.06.2018; 
- Raportul de specialitale al compartimentului urbanism, nr. 3805/2 din 18.06.2018; 

Luand in considerare: 
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În conformitate cu:  
-prevederile art. 35, aIin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantețele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul:  art. 36 alin. (2), lit. ”e”, alin. (6), lit. ”a”, caroborat cu alin. (7) lit.”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modifîcarile si campletarile ulterioare: 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea comunei Bărăganul, prin Consiliul local al comunei Bărăganul cu 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cafinanțarii si realizarii lucrarilor la 
obiectivul „ Înființare teren de sport multifunctional în comuna Bărăganul, județul Brăila”. 
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Bărăganul pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 194322,378 lei, va fi suportata din bugetul propriu al comunei 
Bărăganul, din capitolul 51. subcapitolul 01. paragraf 03. din titlul de cheltuieli 71.01.01. pe 
anul 2018. 
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fî executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4 Se aproba conținutul contractului de asociere ce urmeaza a fi încheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Bărăganul, potrivit anexei, parte integrantă din 
prezenta hatarâre. 
Art.5 Asocierea îsi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila.si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul Bivolaru Victor, Primar al comunei Bărăganul în vederea 
semnării contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza Compartimentul 
economic. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului 
Județul Brăila, precum și celor interesați. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA BĂRĂGANUL 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.29 
din 27 iunie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului tehnic şi a devizului cu lucrările de la obiectivul de 
investiţii ,,Înfiinţare teren de sport multifuncţional în comuna Bărăganul, judeţul Brăila,, 
          
     Consiliul Local al comunei Bărăganul întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.06.2018, 

Luând în discuţie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bărăganul,  
- Raportul compartimentului de specialitate,   

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare al actelor 
normative conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică  

Având în vedere: 
- 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 şi lucrări de investiţii , cu modificările 
şi completările ulterioare, 
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- prevederile art.44(1) şi (4) şi art.45 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În baza  prevederilor art.45 alin. 1 şi 2  lit. (a) şi art.115 , alin. 1 lit.(b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, se adoptă următoarea, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă proiectul tehnic şi devizul cu lucrările pentru realizarea obiectivului de investiţii 
,,Înfiinţare teren de sport multifuncţional în comuna Bărăganul, judeţul Brăila,,. 
Art.2 Valoarea totală pentru realizarea acestui obiectiv, inclusiv TVA, este de 550135,387 lei 
din care C+M = 485805,945 lei. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA BĂRĂGANUL 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.30 
din 27 iunie 2018 

 
privind: includerea în domeniul privat al comunei Bărăganul a  unui  bun imobil, format 
din teren în suprafață de 2083 m.p. amplasat în intravilanul satului Bărăganul comuna 
Bărăganul, Cvartal 49 Parcela 980/2, și aprobarea rapoartului  de evaluare întocmit 
pentru acesta 
        
 Consiliul Local  al comunei  Bărăganul întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.06.2018 
Avand in vedere: 
- Referatul intocmit de d-nul Radu Stan, referent urbanism, inregistrat sub nr  3319/22.05.2018 
- Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Art. 10, art. 36 alin  ( 2 ) lit. (c) si art.121 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L.Baraganul 
         In temeiul art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit.b) din aceeasi Lege 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă  includerea in domeniul privat al comunei Baraganul si in administrarea 
Consiliului local al comunei Baraganul a unui  bun imobil, format din teren in suprafata de 2083 
m.p. amplasat in intravilanul satului Baraganul comuna Baraganul, Cvartal 49 Parcela 980/2.   
Art.2 Se aproba raportul de evaluare al bunului mentionat la art.1, intocmit de evaluator 
autorizat Dinu Valerica, precum si valoarea de inventar a acestuia 
Art.3 Se aproba inventarul bunurilor aflate in domeniul privat al comunei Baraganul judetul 
Braila, conform anexei nr.1 ce face parte integrana din prezenta hotarare.   
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Art.4 La data adoptarii prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile  hotărârii 
Consiliului  Local al comunei Bărăganul nr. 07 din 28.02.2017, privind actualizarea unor pozitii 
din  inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Baraganul. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA BĂRĂGANUL 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.31 
din 27 iunie 2018 

 
privind: stabilirea compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 
intervenţie şi la celelalte activitaţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al comunei Bărăganul 
 

Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 27.06.2018  
Avand in vedere: 

- Referatul nr. 3791/1 din 15.06.2018 al domnului Dumitrache Adrian Ion, sef SVSU al comunei 
Bărăganul, prin care solicită acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii şi la celelalte activitaţi prevazute in programul Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Bărăganul;  
- Expunerea de motive nr. 3791/2 a primarului comunei Bărăganul;  

În conformitate cu:  
- prevederile art. 7 lit. ”q” din Hotararea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;  
- prevederile art. 40, 41 și 42 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 17 și 19 din Legea nr. 481 din 2004 privind protecția civilă, republicată; 

În temeiul: prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct.8, art. 45 alin. (1) și art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrafia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă compensarea in bani, la nivelul cuantumului orar al salariului lunar minim pe 
economie, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activitaţi prevazute 
in programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Bărăganul.  

Plata acestor compensații se vor face către personalul angajat si voluntar care participă 
la intervenții și alte activități ordonate de C.L.S.U. și S.V.S.U. Bărăganul, în baza foi de 
prezență întocmită de șeful Serviciului voluntar al comunei Bărăganul.  
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Bărăganul, prin 
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al 
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primarului comunei Bărăganul, judeţul Brăila. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.32 

din 27 iunie 2018 
 

privind: aprobarea implementarii proiectului “DOTARE CU UTILAJ” a U.A.T. comuna 
Bărăganul, județul Brăila 
 

Consiliul Local al comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 27.06.208 

Având în vedere: 
- Masura M7/6B “Cresterea atractivitatii teritoriului GAL DANUBIUS IALOMITA BRAILA  prin 
innoirea satului; 
- Art.120 și art. 121 alin (1) din Constituția României, republicată, 
- Art. 8 și art 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr 199/1997, 
- Art. 7 alin (2) și art 1166 și următoarele din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte și convenții, 
- Art 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, 
- Art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând act de: 
- Expunerea de motiva prezentata de către Primaru comunei Baraganul ; 
  În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și celor ale art. 115 alin (1) lit b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă, implementarea proiectului “DOTARE CU UTILAJ” denumit în contiunare 
Proiectul, precum si necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acestuia. 
Art.2 Se aproba Memoriul Justificativ pentru proiectul “Dotare cu utilaj” in vederea obtinerii 
finantarii prin masura M7/6B-“Cresterea atractivitatii teritoriului GAL Danubius, Ialomita –Braila, 
prin innoirea satului “Sub Masura 19.2 Programul National de Dezvoltare Rurala- PNDR 
Art.3 Se aproba principalii indicatori tehnico economici ai proiectului, mentionat in articolele 
precedente, dupa cum urmeaza: 
-Valoare totala: 92582 Euro; 
-Solicitare finantare nerambursabila:70.000 Euro; 
-Contributie proprie (cheltuieli neeligibile si contributie proprie):22582 Euro 
-Durata de realizare a investitiei:6luni; 
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-Caracteristici si indicatori tehnici: achizitie utilaj tip incarcator frontal articulat, cupa de 
excavare  minim L 2350 si 1,3 m cubi, putere minima 76  KW, capacitate cilindrica minim 
4000cmc, ampatament minim 2750mm. 
Art.4 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Masura M7/6B ” Creșterea atractivității teritoriului 
GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA prin   înnoirea satului”– Sub-Măsura 19.2 Programul 
Național de Dezvoltare Rurală-PNDR, potrivit legii. 
Art.5 U.A.T. comuna Baraganul judetul Braila, se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minium 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului si totodata se obliga sa asigure cofinantarea acestui 
proiect. 
Art.6 Reprezentantul legal al comunei, Baraganul  judetul Braila, este, potrivit legii, primarul 
acesteia, respectiv domnul Bivolaru Victor,  în dubla sa calitate și de ordonator principal de 
credite, sau administratorul public al comunei. 
Art.7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul comunei Baraganul 
judetul Braila, prin aparatul de specialitate. 
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Baraganul judetul 
Braila, în termenul prevăzut de lege, autoritatilor si persoanelor fizice interesate. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
        MOCANU  IULIAN                                                                          LUCA  VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GEMENELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.15 

din 27 iunie 2018 
 

privind: aprobarea  indicatorilor tehnico- economici actualizați (valoarea de finanțare) 
ai obiectivului de investiții ,,Modernizare iluminat stradal în comuna Gemenele, județul 
Brăila“  

 
Consiliul Local al comunei Gemenele , judeţul Brăila ,intrunit in şedinţa extraordinara din 

data de 27  iunie 2018; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar al comunei Gemenele , judeţul Brăila ; 
- Hotararea consiliului local Gemenele  nr 6 / 14 februarie 2018  privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ;  
- prevederile Legii nr 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Avizul comisiilor reunite din cadrul consiliului local Gemenele ; 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c" şi alin. (5) lit „c" si art. 45 alin.(l) şi alin.(2),lit„e" din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 1) Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati (valoarea de finantare) ai 
obiectivului de investitii ,,Modernizare iluminat stradal in comuna Gemenele, judetul Braila“,  
astfel: 
  1 ) - Valoarea totala a investitiei  ( lei  cu  TVA  ) - 543 285 , 00  lei  
 - din care C+ M ( lei cu TVA ) - 498 065  ,00  lei 
  2 )  esalonarea investitiei  
Anul I - 543 285,00 lei  
  3 )  Durata de relizare  a lucrarilor - 5  luni Capacitati ( in unitati fizice si valorice )  
 
Numarul aparatelor  de iluminat  vechi pastrate  in functionare  0 
Numarul aparatelor de iluminat noi  499 
Numarul total al aparatelor de iluminat  499 
Puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat vechi pastrate in functionare  0  
Puterea electrica instalata a aparatelor  de iluminat noi ( W )  14970 
Putereaelectrica instalata totala ( W )  14970 
Consumul de energie electrica  anual ( KWh ) 59880 
Cost energie electrica anual estimat 24180 

 
Art.2 Se aproba cofinantare buget local pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare 
iliminat stradal in comuna Gemenele, judetul Braila  „in suma de 42.334,00 lei din care:  
Expertiza tehnica                        595,00 lei  
DALI                                   35 700,00 lei  
Dirigentie  santier              1 285,60 lei  
Comisioane , cote , taxe  ISC , Casa constructorilor         4 753,00 lei  
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicata Compartimentului finaciar contabil, impozite si taxe 
si inaintata instituţiilor abilitate prin grija secretarului comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 27 iunie 2018, cu un numar de 11 voturi din numarul total 
de 11 consilieri prezenti, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie de 11. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                          SECRETAR  COMUNĂ 
           MITU LUCICA                                                                           NEACȘU PETRICĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.41 
din 22 iunie 2018 

 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.06.2018; 
Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001; 
În temeiul 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 aduse ulterior, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Domnul consilier  Negoită Ştefan este ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă 
de 3 luni, şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de şedinţă şi 
celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 
 
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.42 
din 22 iunie 2018 

 
privind: atribuirea unui teren în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului 
Stanciu Cosmin în vederea construirii unei locuințe proprietate personală  
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.06.2018; 
 Având în vedere:  
- Cererea nr. 7141/06.12.2017 prin care dl Stanciu Cosmin domiciliat in comuna Jirlau, judetul 
Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in conditiile Legii 15/2003;   
- Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;  
- Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr. 
896/2003;  
- Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite 
tinerilor pentru realizarea de locuinte proprietate personala; 
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- Procesul verbal nr.1612/08.03.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului 
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 Lot 
75 in suprafata de 933 mp, inscris in carea funciara nr.72430; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
 Ţinând cont de prevederile art.13 alin.1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă cererea domnului Stanciu Cosmin domiciliat in comuna Jirlau, judetul Braila 
si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 933 mp, Cvartal 45, Lot 75, str. Rozelor 
nr. 28, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Art.2 Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei 
in termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a terenului 
si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare .  
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se 
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .   
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin 
compertimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.   
Art.5 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.43 
din 22 iunie 2018 

 
privind: atribuirea unui teren în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului 
Manea Costel-Marian în vederea construirii unei locuințe proprietate personală 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.06.2018; 
 Având în vedere:  
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- Cererea nr. 3080/04.05.2018 prin care dl Manea Costel-Marian domiciliat in comuna Jirlau, 
judetul Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in conditiile Legii 15/2003;   
- Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;  
- Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr. 
896/2003;  
- Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite 
tinerilor pentru realizarea de locuinte proprietate personala; 
- Procesul verbal nr.3749/31.05.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului 
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 Lot 
77 in suprafata de 933 mp, inscris in carea funciara nr.72429; 
- Expunerea de motive al primarului comunei Jirlau; 
- Raportul de avizare a Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
 Ţinând cont de prevederile art.13 alin.1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă cererea domnului Manea Costel-Marian domiciliat in comuna Jirlau, judetul 
Braila si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 933 mp, Cvartal 45, Lot 77, str. 
Viilor nr. 15, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, 
cu modificarile si completarile ulterioare..  
Art.2 Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei 
in termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a terenului 
si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare .  
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se 
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .   
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin 
compertimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.   
Art.5 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.44 
din 22 iunie 2018 

 
privind: actualizarea și modificarea organigramei și a statului de funcții a personalului 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlău 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.06.2018; 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind actualizarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea si modificarea 
organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- HCL nr. 36/2017 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de 
personal ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control; Comisia pentru 
administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si 
de agrement. 

În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată,    
                                               

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 a) Incepand cu data emiterii prezentei, se aproba actualizarea prin corectare a statului 
de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Jirlau privind denumirile de 
compartimente asa cum sunt aprobate si afisate in cadrul portalului A.N.F.P. Bucuresti, 
sectiunea dedicata comunei Jirlau, judetul Braila. 
        b) Se actualizeaza statul de functii in urma ocuparii postului vacant de consilier asistent 
in cadrul compartimentului Registrul agricol, consultanta agricola de catre dl Macreanu Victor 
Alexandru.  
        c) Se actualizeaza statul de functii in urma numirii ca functionar public definitiv a drei Blaj 
Anca Georgiana in functia de consilier asistent in cadrul compartimentului Achizitii publice.  
Art.2 a) Incepand cu data de 01.07.2018, se aproba modificarea organigramei  primariei 
comunei Jirlau privind transformarea postului contractual din cadrul compartimentului deservire 
din Femeie de serviciu – norma intreaga in Femeie de serviciu norma ½, jumatate de norma 
cu program de lucru 4 h/ zi, 5 zile pe saptamana , conform anexei, organigrama si stat de 
functii, parte integranta a hotararii. 
         b) Noua incadrare, intervalul orar de lucru si stabilirea cuantumului salarial, conform noii 
incadrari, vor fi stabilite prin dispozitie a primarului comunei. 
Art.3 a) Incepand cu data de 01.07.2018, se aproba modificarea organigramei  primariei 
comunei Jirlau privind transformarea postului contractual din cadrul compartimentului cultura 
din Bibliotecar – norma intreaga in Bibliotecar -  norma ½, jumatate de norma cu program de 
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lucru 4 h/ zi, 5 zile pe saptamana, conform anexei, organigrama si stat de functii, parte 
integranta a hotararii.  
          b) Noua incadrare, intervalul orar de lucru si stabilirea cuantumului salarial, conform noii 
incadrari, vor fi stabilite prin dispozitie a primarului comunei. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate care au obligatia incadrarii in cheltuielile de personal potrivit 
noii structuri organizatorice. 
Art.5  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului comunei. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 

 
Adoptată în şedinţa din 22 iunie 2018 cu un număr de 7 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.45 
din 05 iulie 2018 

 
privind:  aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei  Jirlău, 
județul Brăila, pe anul 2018 și a listei de investiții pe anul 2018 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Avand in vedere: 

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018. 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;    
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
- prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlau 
pe anul 2018; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 a)Se aproba rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău, judetul 
Braila pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018, conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
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          b)Se aproba completarea Planulului anual al achizitiilor publice pe anul 2018, conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.46 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Jirlău, județul Brăila 
pentru perioada de implementare 2018-2025 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 
- Referatul secretarului comunei Jirlau privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala  a 
comunei JIrlau, pentru perioada de implementare 2018 - 2025; 
- Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită; 
- Politica de coeziune a sprijinului creşterii economice şi al locurilor de muncă – Orientări; 
Strategia Europeană de Ocupare; 
- Programul de Actiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale; 
- Cartea Drepturilor  Fundamentale în Uniunea Europeană; 
- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 (H.G.nr.1069/05.09.2007); 
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020  2030 
(H.G.nr.1460/12.11.2008). 
- Recomandarea privind programul naţional de reformă din 2011 al României şi de emitere a 
unui aviz al Consiliului privind Programul de Convergenţă actualizat al României pentru 
perioada 2011-2014; 
- Panul Urbanistic General al comueni Jirlau, judetul Braila. 
- Anunţul nr.3506 din 18  mai 2018 de elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locală a comunei Jirlau, 2018 - 2020; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

În conformitate cu prevederile: 
- Hotărârea Guvernului    nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
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Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în admisistraţia publică 
locală; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.4) lit.d) şi e), art.45  alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privin d administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                                                    

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aproba Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Jirlau, judetul Braila pentru perioada 
de implementare 2018-2025, conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei, domnul Dragut Daniel. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.47 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, 
strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”. 
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico 
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
- Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 
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Vazand prevederile: 
- art. 36,alin.(2), lit.( b), alin.4, lit.d, alin.6, lit.a ,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, 
nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”, conform  Devizului general, anexa la prezenta, dupa 
cum urmeaza: 
valoarea totala a investitiei cu TVA: 4.123.713,45 lei, 
                                 din care C+M:  2.703.961,60 lei  
durata de executie a lucrarilor: 12 luni; 
capacitati tehnice: 968 mp.  
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.48 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, 
strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a 
Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”. 
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico 
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 
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- Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 

Vazand prevederile: 
- art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, 
nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”, conform  Devizului general, anexa la prezenta, dupa cum 
urmeaza: 
valoarea totala a investitiei cu TVA: 3.253.160,78 lei , 
                                din care C+M:  2.127.184,50 lei si  
                                durata de executie a lucrarilor: 12 luni; 
capacitati tehnice: 706 mp.  
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.49 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a 
Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte 
POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului 
de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu 
Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului -Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1” 
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ; 
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- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.C.L. nr. 47/2018 privind  „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”. 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

Vazand prevederile: 
- art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 
de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod 
apel: POR/274/3/1” . 
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum de 
4.123.713,45 lei , inclusiv TVA. 
Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 82.474,27 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 82.474,27 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și 
eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, comuna Jirlău, 
județul Brăila”. 
Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale, strada Râmnicu Sărat, nr. 104, 
comuna Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul proiectului. 
Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.6 Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău. 
Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Jirlău, în vederea ducerii 
sale la îndeplinire, primarului Comunei Jirlău, Drăguț Daniel. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.50 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a 
Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte 
POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea obiectivului 
de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu 
Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, 
nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod apel: POR/274/3/1” 
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice ; 
- Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- H.C.L. nr. 48/2018 privind  „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului 
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”. 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

Vazand prevederile: 
- art. 36,alin.(2), lit.( b), alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia   publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba obiectivul de investitii ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului 
Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 
de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 - Cod 
apel: POR/274/3/1”. 
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a 
Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, județul Brăila”, în cuantum 
de 3.253.160,78 lei, inclusiv TVA. 
Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 76.029,42 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 64.839,42 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și 
eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 105,comuna Jirlău, 
județul Brăila”. 
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Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Căminului Cultural, strada Râmnicu Sărat, nr. 
105,comuna Jirlău, județul Brăila”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul proiectului. 
Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.6 Se împuternicește domnul Drăguț Daniel, primarul UAT Jirlău, să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele U.A.T. comuna Jirlău. 
Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Jirlău, în vederea ducerii 
sale la îndeplinire, primarului comunei Jirlău, Drăguț Daniel. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.51 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 
  

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Jirlau nr.43/24.06.2009 privind delegarea serviciului 
de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice 
DUNAREA Braila S.A.; 
- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 
Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterala - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
si Conditiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV - Dispozitii Finale din Dispozitii 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor 
- parte integranta - aprobat prin Hotararea nr.11 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7; 
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- Adresa Asociatiei nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte integranta si 
ni s-a solicitat punct de vedere pana la data de 27.06.2018; 
- Adresa Asociatiei nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare: 
- Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele : 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2; 
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) si e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 3, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si 
alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de 
comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
                                                    

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 1) Se aproba Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si Anexele nr.1 si nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.  
         2) Actul Aditional nr.7 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. 
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei 
membru este Comuna Jirlau, sa semneze, prin reprezentantul sau legal - Presedintele 
Asociatiei domnul Viorel Marian Dragomir - in numele si pe seama Comunei Jirlau: 
         1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
         2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integranta - Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7 . 
Art.3 Se acorda mandat special domnului Primar Dragut Daniel, in calitate de reprezentant 
legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau, sa voteze in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila: 
          1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ; 
          2) Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor 
- parte integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
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          3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integranta - Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.4 Se acorda mandat special domnului Dragut Daniel, Primarul Comunei Jirlau, sa avizeze: 
          1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in calitate de reprezentant legal al 
Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Jirlau; 
           2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integranta - Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Jirlau domnul 
Dragut Daniel, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotararii - Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor institutii interesate, 
in termenul legal. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.52 
din 05 iulie 2018 

 
privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlău 
înregistrat la finele anului 2017, în suma de 100.000 lei pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de 
funcționare și dezvoltare în anul curent 
 

Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.07.2018; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea utilizarii 
excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele anului 2017, in 
suma de 180.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele 
intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent” 
- Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de resor ; 
- Dispozitiile art.58 , alin. 1, lit. b si alin. 2, din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul 720/2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de 
venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau 
partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si 
completat,   
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- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi control. 

Vazand prevederile: 
- art. 36, alin.4,lit.a, alin.6, lit.a,pct.11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică 
locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat 
la finele anului 2017, in suma de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in 
anul curent. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 
comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 05 iulie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          NEGOIȚĂ ȘTEFAN                                                                         CIOATĂ ION  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.335 

din 18 iulie 2018 
 
privind: încetarea de drept a mandatului de consilier local al Doamnei Ilie Gina, ca 
urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub  nr. 
25784/04.07.2018 a Partidului Național Democrat – Organizația Județeană Brăila prin care se 
înaintează demisia doamnei Ilie Gina; 
 Văzând referatul constatator comun al Primarului şi Secretarului Municipiului Brăila, 
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 
 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), alin. (3) şi art. 12 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
111 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din H.C.L.M. Brăila nr. 389/29.11.2010, modificată prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 332/31.07.2017; 
 În baza art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Doamnei ILIE GINA, 
ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.2 Se declară vacant locul de consilier local al Municipiului Brăila ocupat anterior de doamna 
Ilie Gina. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, prin grija Secretarului 
Municipiului Brăila.  
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
        VOINEAG CRISTIANA                                                                   DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.336 

din 18 iulie 2018 
 

privind: validarea mandatului de consilier local al Doamnei Lungu Florica, membru al 
Partidului Național Democrat - Organizația Județeană Brăila 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, precum şi raportul Secretarului 
Municipiului Brăila; 
Ţinând cont de H.C.L.M. Brăila nr. 335/18.07.2018, privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al doamnei Ilie Gina, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. 
(2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi declararea vacantării locului de consilier local;  
Luând în considerare adresa nr. 37/04.07.2018 a Partidului Național Democrat – Organizația 
Județeană Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 25784/04.07.2018, prin 
care Partidul Național Democrat – Organizația Județeană Brăila confirmă că doamna Lungu 
Florica, candidat pe lista electorală a Partidului Național Democrat – Organizația Județeană 
Brăila la alegerile locale din 5 iunie 2016, este membru al P.N.D.; 
Ţinând cont de prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 – pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali; 
 Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a C.L.M. Brăila; 
 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Validarea mandatului de consilier local al Doamnei LUNGU FLORICA, membru al 
PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grija Secretarului 
Municipiului Brăila. 
                                                                                                                                              
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
     VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.337 

din 18 iulie 2018 
       
privind: modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea 
numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 265/ 
27.07.2016, H.C.L.M. nr. 527/29.11.2017 și H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul Secretarului Municipiului 
Brăila precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 

Ţinând cont de H.C.L.M. nr. 335/18.07.2018 privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al doamnei Ilie Gina, precum și de H.C.L.M.             nr. 336/18.07.2018 referitoare 
la validarea mandatului de consilier local al doamnei Lungu Florica; 

În conformitate cu prevederile art. 15 şi art. 17 din Regulamentul – cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare aduse de Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea acesteia, art. 59 din Legea nr. 
24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 389/29.11.2010 privind 
„Aprobarea formei republicate a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local Municipal Brăila” modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 332/31.07.2017; 
 În baza art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea       nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se modifică art. 3 lit. d) din H.C.L.M. nr. 227/23.06.2016 modificată prin H.C.L.M. nr. 
265/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 527/29.11.2017 și H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018, după cum 
urmează:  „d) Comisia nr. 4 formată din 5 (cinci) membri, va avea următoarea componenţă:  
1.  GOANȚĂ ADRIAN - MIHAI - PSD                               
2. PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN - PSD                             
3. VOINEAG CRISTIANA - PSD                                      
4. LUNGU FLORICA - PND   
5. IONIȚĂ ION - SORIN - PNL” 
Art.II În prima ședință a comisiei de specialitate nr. 4 se va proceda la alegerea președintelui 
comisiei. 
Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 modificată prin H.C.L.M. nr. 
265/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 527/29.11.2017 și H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018, rămân 
neschimbate. 
Art.IV Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grija Secretarului 
Municipiului Brăila. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.340 

din 18 iulie 2018 
 
privind: modificarea H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 modificată prin H.C.L.M. nr. 174/ 
30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017, referitoare la 
„Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de 
persoane de pe raza Municipiului Brăila” 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La inițiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și societății 
BRAICAR S.A. Brăila, precum și rapoartele comisiilor  de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. 
Brăila; 
În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007 – legea serviciilor de 
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 82/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum și H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 
modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 
243/30.06.2017; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Începând cu luna iulie 2018, se aprobă majorarea plafonului veniturilor din pensie care se 
iau în calcul la acordarea facilităților pentru categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din 
anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 275/31.10.2012, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, 
H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017, după cum urmează: 
a) acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz, 
persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brăila, beneficiare ale categoriilor de pensii 
reglementate de către art. 51 din Legea nr. 263/2010 ale căror venituri nete din pensii se 
situează sub nivelul a 1.300 lei lunar inclusiv, cu excepția categoriilor prevăzute în legile 
speciale menționate în hotărâre; 
b) acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz, 
persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brăila, beneficiare ale categoriilor de pensii 
reglementate de către art. 51 din Legea nr. 263/2010 ale căror venituri nete din pensii sunt mai 
mari de 1.301 lei lunar cu excepția categoriilor prevăzute în legile speciale menționate în 
hotărâre, în sensul eliberării de abonamente pentru autobuz sau tramvai cu 50% reducere. 
Art.II  Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) și (2) din anexa la H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012, 
modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 
243/30.06.2017, după cum urmează: 
a) În cuprinsul alineatului 1 se modifică nivelul veniturilor nete din pensie, respectiv la 1.300 lei 
lunar inclusiv.  
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b) În cuprinsul alineatului 2 se modifică veniturile nete din pensie, respectiv mai mari de 1.301 
lei lunar, inclusiv. 
Art.III Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Finanțelor Publice Locale și de către societatea BRAICAR S.A. Brăila, iar Secretarul 
Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.349 

din 18 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Studiului de fundamentare, a modalității de gestiune, a 
Regulamentului și Caietului de sarcini aferente serviciului de administrare a domeniului 
public și privat al activităților de „Întreținere parcări, platforme, incinte și intervenții la 
accidente de teren din domeniul public și privat al Municipiului Brăila” 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere referatul  de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de 

specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Tehnice și 
Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, HGR nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (6), lit. a) pct. 14 din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 În baza art. 45 alin. (1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, Legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Studiul de fundamentare a modalității de gestiune directă, prin darea în 
administrare a activităților de „Întreținere parcări, platforme, incinte și intervenții la accidente 
de teren din domeniul public și privat al Municipiului Brăila” către Serviciul de Utilitate Publică 
de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
Art.2  Se aprobă Regulamentul privind activitățile de „Întreținere parcări, platforme, incinte și 
intervenții la accidente de teren din domeniul public și privat al Municipiului Brăila”, conform 
anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini privind activitățile de „Întreținere parcări, platforme, incinte 
și intervenții la accidente de teren din domeniul public și privat al Municipiului Brăila”, conform 
anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Tehnică și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar 
Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi și o va aduce la cunoștință publică. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
   

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.350 

din 18 iulie 2018 
 

privind: modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 84/19.02.2018 referitoare la 
„Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare 
și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018” 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Direcției Tehnice şi Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din 
cadrul C.L.M. Brăila;  
În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 1 alin. 
(2), art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.U.G. nr.2/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 
modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și H.C.L.M. Brăila      nr. 84/19.02.2018; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) și art. 63 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Fundamentarea prețurilor și tarifelor aferente lucrărilor executate pe domeniul 
public de „Serviciul Întreținere Parcări și Incinte”, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare și Gospodărire Locală Brăila, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 84/19.02.2018 
referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de 
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Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul 
de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului 
Brăila o va comunica celor interesaţi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
   

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.351 

din 18 iulie 2018 
 
privind: stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor 
financiare  excepționale acordate, pentru anul 2018, la nivelul Municipiului Brăila 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
La inițiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției 

de Asistență Socială Brăila, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 4 din cadrul 
C.L.M. Brăila;  

În conformitate cu prevederile art. 130 - 132 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 36 alin. (1) și (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile     art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Primarul acordă prestații financiare excepționale, prin Direcția de Asistență Socială, 
în limita fondurilor disponibile prevăzute cu această destinație în bugetul local, familiilor cu 
copii, cu domiciliul/reședința pe raza Municipiului Brăila, care îngrijesc copilul și se confruntă 
temporar cu probleme financiare determinate de: 
o situație excepțională ce pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, 
imposibilitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare, 
necesitatea suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia 
sa, 
conform metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale prevăzută în Anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Pot beneficia de prestații financiare excepționale și familiile cu copii care locuiesc pe 
raza Municipiului Brăila fără forme legale; în această situație ancheta socială va stabili perioada 
și condițiile în care locuiesc. 
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Art.2 (1) Se stabilește, pentru anul 2018, cuantumul maxim al prestațiilor financiare 
excepționale acordate la nivelul municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
272/2004, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 
completările ulterioare, la nivelul sumei de 1200 lei. 
          (2) Pentru anul 2018 se alocă suma de 15.000 lei din bugetul Direcției de Asistență 
Socială Brăila pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale. 
Art.3 (1) Prestațiile financiare excepționale se acordă în bani și/sau tichete sociale pentru 
situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare 
determinate de o situație excepțională și care pune în pericol viața, sănătatea copilului și a 
membrilor familiei și pentru a cărei soluționare este necesară intervenția colectivității locale și 
a structurilor ei asociative întrucât familia cu copii nu își poate asigura integral nevoile sociale. 
         (2) Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii care realizează venituri 
nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei. 
         (3) Pentru anumite situații deosebite, bine întemeiate și motivate prin ancheta socială, se 
poate acorda prestație financiară excepțională și familiilor cu copii care realizează pe membru 
de familie un venit superior celui stabilit; se vor avea în vedere, cu precădere, acele situații de 
natura medicală deosebite.  
         (4) Ancheta socială constituie elementul esențial în evaluarea contextului familial, a 
veniturilor, a condițiilor de locuire, a stării de sănătate și a gradului de dependență ale familiei 
cu copii care solicită prestația financiară excepțională, precum și proba legală în instanțele 
judecătorești, în legătură cu acordarea sau neacordarea ajutorului; răspunderea asupra 
conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat și semnat ancheta sociala; la 
definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care 
cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului, caz în 
care declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul Direcției de Asistență Socială. 
         (5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea 
anchetei sociale, se consideră că familia cu copii nu îndeplinește condițiile de acordare a 
prestației financiare excepționale. 
Art.4 (1) Prin mențiunea imprimată pe tichetul social, cu privire la destinația acestuia, este 
garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, în scopul propus.  
          (2) Tichetele sociale pot fi folosite în următoarele cazuri: achiziționarea produselor 
alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, 
suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii 
medicale. 
         (3) Distribuirea tichetelor sociale este efectuată prin casieria Direcției de Asistență 
Socială, pe baza dispoziției primarului și a situației întocmită de serviciul de specialitate. 
         (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la prestația 
financiară excepțională și pentru tipărirea formularelor cererii se asigură din bugetul local. 
         (5) Achiziția tichetelor sociale se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 
actualizată, privind achizițiile publice, prin Direcția de Asistență Socială, din bugetul local, 
ținând seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile 
emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale 
precum și calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat 
contracte cu unitățile emitente. 
         (6) Valoarea nominală a tichetului social este în sumă de 10 lei. 
         (7) Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția 
tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 
31 ianuarie a anului următor. 
         (8) Este interzisă: 
utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea 
acestora prin transformarea în bani. 
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solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma 
corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului.   
comercializarea tichetelor sociale în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii. 
utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse 
alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele 
speciale ale unităţii emitente. 
Art.5 (1) Cuantumul prestației financiare excepționale se stabilește prin dispoziţia primarului, 
în limita sumelor aprobate în bugetul Direcției de Asistență Socială, în urma efectuării anchetei 
sociale de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei, în care se va reflecta starea socială 
şi financiară a solicitantului. 
         (2) Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii, astfel:  
          a) o singură dată pe an, în limita a 1200 lei, pentru plata utilităților (chirie, energie 
electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile 
reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, 
si/sau sub forma de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, a produselor 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea 
cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.    
     b) familia monoparentală poate fi sprijinită, o singură dată pe an, în limita a 1200 lei 
sau pe o perioadă de până la 4 luni consecutiv, în limita a 1200 lei/perioadă, pentru plata 
parțială/totală a utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte 
situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea 
și îngrijirea acestuia, în lei, si/sau prin acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea 
produselor alimentare, a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau 
echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, 
medicamente și alte accesorii medicale. 
        (3) Nu se acordă prestație financiară excepțională pentru achitarea de penalități, dobânzi 
de întârziere, comisioane, cheltuieli de executare silită ori judiciare, etc. 
        (4) În  cazul familiei monoparentale, precizată la alin. (2) lit. b): 
dacă condițiile acordării se modifică, dreptul la prestația financiară excepțională încetează cu 
luna în care acestea au intervenit.  
sumele reprezentând prestația financiară excepțională se vor recupera de la titularul dreptului, 
pe baza dispoziției emise de primar, în termenul general de prescripție prevăzut de lege.  
        (5) Dacă titularul prestației financiare excepționale se află în imposibilitatea încasării 
acesteia, din motive bine întemeiate, ajutorul se ridică de celălalt părinte/reprezentant legal al 
copilului, ca urmare a stabilirii filiației. 
        (6) Dreptul la prestație financiară excepțională încetează dacă se constată că tichetele 
sociale au fost utilizate la achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea 
acestora prin transformarea în bani. 
        (7) Titularul dreptului la prestație financiară excepțională, prevăzut la alin.(2) lit. b), are 
obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia, în termen 
de 10 zile de la producerea acesteia. 
        (8) Utilizarea ajutorului excepțional, de către beneficiar, trebuie să se efectueze într-o 
perioadă de cel mult 30 zile de la data plății acestuia. Titularul dreptului la prestație financiară 
excepțională are obligația să facă dovada că suma încasată a fost cheltuită în scopul pentru 
care a fost acordată. În caz contrar sumele încasate cu titlu de prestație financiară excepțională 
se recuperează potrivit legii, pe baza dispoziției primarului Municipiului Brăila. 
       (9) Familia este formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc 
împreună. 
      (10) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează 
în ancheta socială. 
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      (11) Se asimilează termenului de familie,  părinții (soții) și copiii acestora, dintre care unul 
din soți locuiește cu copiii aflați în întreținere, iar celălalt soț locuiește/lucrează în altă 
localitate/în străinătate (cu sau fără forme legale) 
      (12) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi 
copilul/copiii acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta. 
      (13) Prin  persoană  singură, se  înţelege  persoana  care  se  află  în una dintre următoarele  
situaţii: 
este necăsătorită; 
este văduvă; 
este divorţată;  
al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau 
execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 
nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); 
a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se 
află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e). 
      (14) Dispoziția de acordare/neacordare a prestației financiare excepționale prevăzută de  
prezenta hotărâre are la bază cererea scrisă a oricăruia dintre părinții firești ai copilului sau a 
reprezentantului legal al acestuia însoțită de documentele doveditoare și ancheta socială 
efectuată de personalul Direcției de Asistență Socială. 
Art.6 (1) Solicitanţii prestației financiare excepționale au obligaţia de a depune la secretariatul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila o cerere scrisă însoțită de documente doveditoare privind 
componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură și 
situația care generează solicitarea sprijinului financiar, potrivit Anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
          (2) Cererea scrisă poate fi realizată de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau 
de reprezentantul legal al acestuia; reprezentantul legal este părintele sau persoana 
desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de 
copil (persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau 
care are copilul în plasament sau  în plasament  în  regim de  urgență, cu  excepția  asistentului  
maternal  profesionist  care  poate solicita numai pentru copii proprii,  la solicitarea  persoanei  
care  a  fost  numită tutore, sau persoana către care a fost dispusă delegarea temporara a 
autorității părintești prin sentința civilă); 
         (3) Documentele doveditoare, aflate în termen de valabilitate, care însoțesc cererea sunt, 
după caz: 
copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant 
și fiecare  membru al familiei sau  al  persoanelor  cu  care  solicitantul locuiește, certificat de 
naștere pentru copil/copii; 
acte de identitate eliberate de către autoritățile române competente, în cazul cetățenilor străini 
sau apatrizi; 
certificatul  de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale și alte 
venituri ale bugetului local, pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care 
acesta locuiește; 
adeverința de venit pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta 
locuiește; 
adeverința de la Registrul Agricol al Municipiului Brăila, iar pentru persoanele născute în afara 
Municipiului Brăila și/sau cu domiciliul pe raza unei alte unități administrativ teritoriale declarație 
pe propria răspundere cu privire la bunurile mobile și imobile deținute la locul nașterii sau la 
locul de domiciliu; 
taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizație cu caracter 
permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant și fiecare membru al 
familiei sau persoanele cu care solicitantul locuiește; 
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adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei 
eliberate în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare 
excepționale; 
orice alte dovezi privind veniturile nete realizate; 
adeverinţă din care să reiasă statutul de elev eliberată în luna curentă depunerii cererii pentru 
acordarea prestației financiare excepționale; 
acte medicale recente – referat /scrisoare medicală de la medicul specialist sau de la medicul 
de familie cu istoricul medical, suferințe și perioada de când este înregistrat cu acestea; 
acte care să ateste calitatea de reprezentant legal al copilului; 
documente cu privire la situația juridică a imobilului în care solicitantul își are domiciliul / 
reședința (contract  de  vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, 
contract de comodat, etc.); 
alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea prestației financiare 
excepționale; 
        (4) Documentele prevăzute la literele c), d) si e) vor fi obținute de Direcția de Asistență 
Socială iar în cazuri excepționale se vor solicita documente și de la alte instituții. 
        (5) Neridicarea prestației financiare excepționale în termen de 30 de zile de la data 
anunțării beneficiarului cu privire la punerea în plată a dispoziției atrage pierderea acesteia. 
Retragerea dreptului de a ridica prestația financiară excepțională se face prin dispoziția 
Primarului Municipiului Brăila pe bază de referat al serviciului de specialitate din cadrul Direcției 
de Asistență Socială. 
Art.7 (1) Nu pot beneficia de prestație financiară excepțională, prevăzuta de prezenta hotărâre, 
persoanele și membrii familiei care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. 
clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a anexelor gospodărești, mai mult 
de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 lei, 
motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția 
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al 
persoanelor dependente, autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu 
motor, scutere de apă, iahturi şi altele asemenea. 
        (2) De asemenea nu pot beneficia de prestație financiară excepțională beneficiarii de: 
servicii în cadrul centrelor rezidențiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 
administrează unități de asistență socială și care primește subvenții de la bugetul local; 
ajutor de urgență cu aceeași destinație, acordat în condițiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;  
       (3) Prestația financiară excepțională se acordă sub rezerva achitării de către beneficiari a 
obligațiilor de plată față de bugetul local.   
Art.8 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau 
în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de 
şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care 
se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: 
1.venitului minim garantat, prevăzut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
2.alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr.277/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3.alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
4.bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. 
(4) lit. b) și respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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5.ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri 
financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând 
cu anul 2010, cu modificările şi completări ulterioare; 
6.burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
7.stimulentului  educațional  oferit,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.  248/2015  privind  
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 
modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul 
preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;  
8.sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea 
criteriilor şi a cuantumului  sprijinului  financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului 
naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare; 
9.veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          (2) Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei veniturile/formele de 
sprijin a căror norme de reglementare prevăd că nu sunt luate în calcul la stabilirea altor 
drepturi și obligații. 
Art.9 (1) Fondurile necesare pentru plata prestațiilor financiare excepționale se suportă din 
bugetul local, cap. 6802, Titlu IX - Asistență socială - 57.02.01 ajutoare sociale în numerar, prin 
Direcția de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local Municipal.  
         (2) Prestațiile financiare excepționale se vor suporta din bugetul local, cap.6802, Titlu IX 
- Asistență socială - 57.02.02, fiind acordate și/sau în natură, prin Direcția de Asistență Socială.  
         (3) Prestațiile financiare excepționale acordate în temeiul prezentei hotărâri nu sunt 
supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență 
socială bazate pe testarea veniturilor. 
Art.10 Dacă ulterior efectuării plății prestației financiare excepționale se constată că aceasta a 
fost acordată pe baza unor date eronate, sumele/tichetele încasate necuvenit cu titlu de 
prestație financiară excepțională se recuperează potrivit legii, pe baza dispoziției primarului 
Municipiului Brăila. 
Art.11 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin 
Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință 
publică și comunica celor interesați. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                       DRĂGAN ION 
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Anexa nr.  1 
                                                                                     la H.C.L.M. nr.________/_________                  

 
 
 

METODOLOGIE DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE 
CONFORM LEGII nr.272/2004 

 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 
 
 

CAP. I: DESCRIERE GENERALĂ 
 
Art.1 (1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţã socialã şi de asigurãri sociale, în funcţie 
de resursele şi de situaţia în care se aflã acesta şi persoanele în întreţinerea cãrora se gãseşte. 
(2) În cazul în care pãrinţii sau persoanele care au, potrivit legii, obligaţia de a întreţine copilul 
nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinţã, 
hranã, îmbrãcãminte şi educaţie ale copilului, statul, prin autoritãţile publice competente, este 
obligat sã asigure acestora sprijin corespunzãtor, sub formã de prestaţii financiare, prestaţii în 
naturã, precum şi sub formã de servicii, în condiţiile legii. 
(3) Pãrinţii au obligaţia sã solicite autoritãţilor competente acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, 
prestaţiilor în bani sau în naturã şi a altor facilitãţi prevãzute de lege pentru copii sau pentru 
familiile cu copii. 
 
Art.2 Beneficiile sociale acordate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brăila sunt măsuri 
financiare, complementare celor acordate din bugetul de stat, destinate asigurării unui standard 
minim de viață, susținerii familiei și copilului aflate în situație de risc în realizarea obligaţiilor ce 
le revin cu privire la copil, promovării și garantării principiului interesului superior al copilului. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se adresează persoanelor/familiilor cu copii care au 
domiciliul/reședința sau locuiesc fără forme legale (situație constatată prin anchetă socială) pe 
raza Municipiului Brăila. 
 
Art.4 În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: 

a) Prin copil se înțelege - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit 
capacitatea deplină de exercitiu, potrivit legii; 

b) Plan de servicii - documentul prin care se realizeaza planificarea acordării serviciilor și 
a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii 
abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violență asupra copilului, precum și a 
separării copilului de familia sa; 

c) Reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să 
exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.  

d) Beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială 
destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de 
lege sau de prezenta Hotărâre. 

e) Prestația financiară excepțională se acordă în situația în care familia care îngrijește 
copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație 
excepțională și care pune în pericol  dezvoltarea armonioasa a copilului; cu prioritate 
copiilor ale caror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea 
corespunzatoare ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate 
menținerii legăturii copilului cu familia sa. 

f) Activizarea este un principiu de bază al asistenței sociale, potrivit căruia măsurile de 
asistență socială (beneficii de asistență socială, servicii sociale, programe, proiecte, etc) 
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au ca scop final încurajarea ocupării în sensul integrării/reintegrării sociale și creșterii 
calității vieții persoanei, familiei și întărirea nucleului familial. 

g) Eligibilitatea reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către 
potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de 
asistență socială și serviciilor sociale. 

h) Beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau după 
caz, servicii sociale. 

i) Nevoia socială reprezintă ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru 
asigurarea condițiilor strict necesare de viață în vederea asigurării participării sociale, 
sau după caz, a integrării sociale.                                

j) Eficiența este definită ca modalitatea de utilizare a resurselor publice în vederea 
respectării celui mai bun raport cost-beneficiu. 

k) Eficacitatea este definită ca modalitatea de utilizare a resurselor publice în vederea 
îndeplinirii obectivelor programate în planul de servicii. 

l) Tichetul social este instrument care oferă un control asupra modului în care beneficiarii 
de prestaţii sociale utilizează fondurile primite ca ajutor.  

 
CAP. II: ACORDAREA PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE 
Art.5  Categorii de beneficiari: 
(1) Pot beneficia de prestații  financiare  excepționale  copiii cu domiciliul/reședința pe raza 
Municipiului Brăila, ale caror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului 
îngrijirea corespunzătoare sau ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare 
destinate menținerii legăturii copilului cu familia. 
(2) Categorii de beneficiari a prestațiilor financiare excepționale: 

a) copii cu nevoi speciale, încadrați în grad de handicap, al căror diagnostic impune 
programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate și/sau o alimentație 
specială  sau care provin din familii care au în întretinere un copil aflat într-o astfel de 
situație; 

b) copii ce necesită intervenții medicale sau tratament de specialitate și/sau cu tulburări de 
comportament care necesită îngrijiri speciale; 

c) copii ale căror familii trec prin situații de criză ce pot duce la separarea lor de familie 
și/sau din cauza insuficienței resurselor financiare nu reușesc să le asigure o îngrijire 
corespunzătoare, în special satisfacerera nevoilor legate de hrană; 

d) copii cu rezultate deosebite la învățătură (concursuri/olimpiade școlare - fazele județene 
sau naționale)  sau în domeniul cultural sportiv și care provin din familii cu venituri 
reduse; 

e) copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susținere a acestora 
în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzatoare vârstei – creșa , 
grădinița cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool, etc; 

f) copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pentru care a fost emisă sentința 
civilă de delegare a autorității părintești, care trec prin situații de criză;  

g) copii nou-născuți aflați în situație de risc; 
h) copii din familii monoparentale; 
i) copii din familii în care există cazuri de boli cronice; 
j) copii aflați în situații de abandon școlar; 
k) alte situații excepționale. 

 
CAP. III: ANALIZA EFICIENȚĂ-EFICACITATE; MONITORIZARE 
Art.6 Părintele/reprezentantul legal al copilului care va primi prestația financiară excepțională 
are obligația să utilizeze tichetele sociale doar pentru acoperirea nevoilor copilului  cum  au  
fost  identificate  în urma evaluării economico-sociale în cadrul anchetei sociale.  
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Art.7 Modalități de folosire a prestațiilor financiare excepționale, în funcție de nevoile 
identificate: 

a) plata utilități 
b) achiziționarea de alimente 
c) achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copil 
d) achiziționarea de rechizite și echipamente școlare pentru copil 
e) achiziționarea de produse igienico-sanitare pentru copil 
f) achiziționarea de produse farmaceutice pentru copil 
g) intervenții medicale, echipament medical special 
h) alte achiziționari/plăți care ar putea ameliora situația familiei și a copilului.  

 
Art.8 Ulterior emiterii Dispoziției Primarului Municipiului Brăila, prin care se acordă prestația 
financiară excepțională, familia care beneficiază de sprijin va fi monitorizată din următoarele 
perspective: 

a) modul în care acest beneficiu de asistență socială a ajutat familia să depășească situația 
de nevoie în care se afla la momentul socilitării 

b) identificarea altor categorii de măsuri de asistență socială în cazul în care situația familiei 
nu a fost rezolvată 

 
Art.9 Pe parcusul monitorizării se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

a) se va observa, în urma vizitelor la domiciliu, dacă s-au îmbunătățit condițiile în care 
trăiește copilul 

b) familia copilului va beneficia de consiliere și îndrumare pe toată perioada acordării 
prestațiilor financiare excepționale 

c) în funcție de caz, vor fi identificate și alte modalități de îmbunătățire a situației copilului 
d) se va evalua, de către responsabilul de caz prevenire, gradul în care au fost atinse 

obiectivele planului de servicii, precum și reevaluarea acestuia, dacă este cazul 
 
Art.10 (1) În cazul prestațiilor financiare excepționale acordate eșalonat, lunar, în termen de 
maximum 10 zile după ridicarea sumei de bani/tichetelor sociale, de la casieria instituției, 
serviciul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială va efectua o anchetă socială 
care se va finaliza cu un raport de monitorizare. 
(2) După încasarea integrală a prestației financiare excepționale se va realiza monitorizarea 
familiei timp de 3 luni, cel puțin o dată/lună, ocazie cu care se va întocmi un raport; la finalul 
acestei perioade se va întocmi raportul de monitorizare final care va conține în mod obligatoriu 
evoluția familiei și a copilului urmare a sprijinului financiar oferit. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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Anexa nr. 2 
                                                                               la H.C.L.M. nr.________/_________                 

      

 
DOMNULE DIRECTOR, 

 
 
 

   

            Subsemnatul(a)_________________________CNP_________________ domiciliat(a) in  

________________,  str. ______________________________________________  nr. ______ 

bl. ____ap.____  judetul _______________,  posesor (posesoare) al (a) CI/BI/CP seria _____ 

nr. ____________ avand termenul  de  valabilitate pana la data de  _________,  in calitate de 

_____________________________________________________________________. 

va rog sa analizati posibilitatea acordarii de prestatii financiare exceptionale, pentru*:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                        

NR.TELEFON______________________________________________________________________ 

 

     Numar membrii familie:_____________ dintre care copii minori:_____________ 

 

     Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei 

 

     Venit pe membru familie/ luna anterioara:_____________lei 

 

 

 
 
 

Domnului Director al Directiei de Asistenta Sociala Braila 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

*se va detalia nevoia speciala si situatia particulara in care va aflati, de exemplu: 
- afectiunea medicala cronica/ acuta de care suferiti si care necesita tratament medicamentos, proteze, interventii chirurgicale, materiale sanitare etc.   
- neachitarea chiriei, intretinerii sau a datoriilor la plata utilitatilor publice de stricta necesitate (apa, energie electrica, gaze naturale, taxa de salubrizare) 
si motivul neachitarii 
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DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE SI SUB SANCTIUNILE CODULUI PENAL CA DATELE SI 

INFORMATIILE PREZENTATE SUNT COMPLETE SI CORESPUND REALITATII. 

 

1. Nume prenume solicitant  

_________________________________________________________ 

CNP_______________________________ 

 Situatia scolara  

             fara                                               
            Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                        
            

            Daca beneficiaza sau a beneficiat de unele drepturi de asistenta sociala: 

 

                         NU    
                             DA  ajutor social  
   alocatie pentru sustinerea familiei  
  ajutor pentru incalzirea locuintei  

           

           Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei 

 

2. Nume prenume partener/ partenera solicitant      

__________________________________________________________ 

CNP_______________________________ 

 Situatia scolara  

             fara                                               
 Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                         
             

             Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________lei 

 

            Date despre copiii solicitantului: 

3. Nume prenume 

_____________________________________________________________ 

CNP_________________________________ 
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            Situatia scolara  

             fara                                               
            Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                         
  

            Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________lei 

 

4. Nume prenume 

_________________________________________________________________ 

CNP_________________________________ 

 Situatia scolara  

             fara                                               
 Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                         
  

            Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________lei 

 

5. Nume prenume 

_________________________________________________________________ 

CNP_________________________________ 

 Situatia scolara  

             fara                                               
 Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                         
  

            Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________lei 

 

6. Nume prenume 

_________________________________________________________________ 

CNP_________________________________ 

 Situatia scolara  
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             fara                                               
            Situatia profesionala 

                                                         
            lucrator   lucrator                                    

            Grad de dizabilitate 

                                                                                         
  

            Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________lei 

 

                                                                                                                   Numele  solicitantului: 

___________________________________ 

Data:                                                                                                                        Semnatura: 
 

__________________                                                                                              __________________  
           

                                                                                                                               
Se ataseaza urmatoarele documente: 
Documentele prezentate care sustin cererea se vor bifa cu „x”. 
 

1 Acte doveditoare privind componenta familiei:  

 BI/CI/CIP  

 CN  

 Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei/incuviintare 
adoptie/tutela/plasament 

 

 Certificat de casatorie  

 Sentinta civila definitiva de divort/incredintare minor  

 Hotarare de delegare a autoritatii parintesti  

2 Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Locale:  

3 Acte doveditoare privind veniturile realizate in luna anterioara sau luna depunerii 
solicitarii: 

 

 Adeverinta de salarizare  

 Talon/cupon de pensie/indemnizatie cu caracter permanent  

 Declaratie notariala pe propria raspundere privind veniturile  

4 Adeverinta eliberata de institutiile de invatamant pentru copii care frecventeaza scoala:  

5 Acte doveditoare privind contextul familial:  

 Acte medicale  

 Dovezi ale datoriilor  

 Diplome/documente privind rezultatele exceptionale  

 Sentinte definitive prin care se dispune evacuarea  

6 Alte documente justificative care vin in sustinerea cererii de acordare a prestatiei 
financiare exceptionale: 

 

   

   

 TOTAL NR. PAGINI:  

                                                                                 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.352 

din 18 iulie 2018 
 

privind: aprobarea valorii maxime pentru alocarea unui sprijin financiar de la bugetul 
local al Municipiului Brăila unităților de cult, pentru desfășurarea activității în cadrul 
unității de cult, în baza prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Cultură, Învățământ, Sport și Turism, Direcției Finanțelor Publice Locale și al Direcției 
Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 
nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1470/2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și H.C.L.M. nr. 231/31.05.2018; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă valoarea maximă pentru alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al 
Municipiului Brăila unităților de cult, pentru desfășurarea activității în cadrul unității de cult, în 
baza prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în cuantum de 160.000 
lei. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia 
Finanţelor Publice Locale și Direcția Cultură, Învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul 
Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesaţi. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
        VOINEAG CRISTIANA                                                                   DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.354 

din 18 iulie 2018 
 

privind: aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 
 

Consiliul Local Municipal Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 18.07.2018; 
La inițiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 550/02.07.2018 a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 
25512/02.07.2018; 
- Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 219/19.06.2009, privind delegarea serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare către Operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A.; 
- Hotărârea nr. 11 din 14.07.2009 privind aprobarea gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare către Operatorul Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. a 
Adunării Generale a Asociației; 
- Prevederile art. 57 – Modificarea Unilaterală – din Capitolul III – Modificarea Termenilor și 
Condițiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670/10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificarea și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009; 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 și a Anexelor – parte 
integrantă – Anexa nr. 1 la Actul Adițional nr. 7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat – iulie 2018, cu Anexele – parte integrantă – 
Anexa nr. 2 la Actul Adițional nr. 7; 
- Adresa Asociației nr. 518 din 19.06.2018, prin care a fost comunicată - Propunerea de 
Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 și a Anexelor – parte integrantă și 
a fost solicitat punct de vedere până în data de 27.06.2018; 
- Adresa nr. 23700 din 26.06.2018 a Primăriei Municipiului Brăila – Direcția Tehnică – Serviciul 
UMMSCUP, ca răspuns la Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila 
nr. 518 din 19.06.2018; 
- Adresa nr. 550 din 02.07.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, 
prin care au fost comunicate spre aprobare următoarele: 
- Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele: 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare      nr. 670 din 10.09.2009 și a Anexelor – parte 
integrantă – Anexa nr. 1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat – iulie 2018, cu Anexele – parte integrantă – 
Anexa nr. 2; 
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- Prevederile art.5 alin.(1) lit. g) pct.1, art.5 alin.(2) lit. f) pct. 1 și pct. 4, art.16 alin.(1), alin.(2) 
lit. a) și alin.(3) lit. a) și e), art.17 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. d) pct. 1 și 5, art.20 alin.(1), alin.(3) și 
alin.(7), art.21 și ale art.26 lit. c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea 
Brăila; 

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios 
Administrație Publică Locală, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 din 
cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii         nr. 241/2006, legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare     nr. 670/10.09.2009, aprobat prin H.C.L.M.  nr. 
219/19.06.2009; 

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea      nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 și Anexele nr. 1 și nr. 2 la acesta, 
care constituie Anexa la prezenta hotărâre. 
        (2) Actul Adițional nr. 7 se va încheia între Delegatarul-Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Dunărea” Brăila, în numele și pe seama membrilor asociați și Operatorul - 
Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. 
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila, al cărei 
membru este Municipiul Brăila, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Brăila, prin 
reprezentantul său legal Președintele Asociației, domnul Viorel - Marian Dragomir: 
1.Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 670 din 10.09.2009; 
2.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat – iulie 2018, cu Anexele – parte integrantă – 
Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 7. 
Art.3 Se acordă mandat special domnului Primar Viorel Marian Dragomir, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Brăila, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila: 
1.Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 670 din 10.09.2009; 
2.Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 și a Anexelor – parte 
integrantă – Anexa nr. 1 la Actul Adițional nr. 7; 
3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat – iulie 2018, cu Anexele – parte integrantă – 
Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 7. 
Art.4 Se mandatează domnul Viorel Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila, să avizeze, 
în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul 
Brăila: 
1.Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 670 din 10.09.2009; 
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2.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat și Completat – iulie 2018, cu Anexele – parte integrantă – 
Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 7. 
Art.5  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Tehnică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila și Compania de Utilități 
Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi, din numărul total de 27 consilieri locali municipali în 
funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.386 

din 18 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire stație 
distribuție carburanți și Cafe-Bar”, la adresa din Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 123, lot 
1/1, iniţiat de societatea ATLAS S.A. 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Brăila sub nr. 10277/13.03.2018 a societății ATLAS S.A. şi H.C.L.M. Brăila nr. 
430/21.12.2015, privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului 
Brăila şi a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 2/31.01.2001, până 
la data de 30.12.2018; 
 Văzând raportul de specialitate şi raportul privind informarea şi consultarea publicului 
ale Direcției Arhitect Şef, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. 
Brăila; 
 În conformitate cu prevederile art. 32, art. 48, art. 48^1 alin. (4) şi art. 56 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
350/2001, Ordinul Ministerului Dezvoltării şi Turismului nr. 2701/2010, modificat prin Ordinul 
nr. 835/2014 şi Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism pentru Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 156/20.04.2011; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE 
STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI și CAFE-BAR”, la adresa din Brăila, Șos. Râmnicu Sărat 
nr. 123, lot 1/1, iniţiat de societatea ATLAS S.A., conform documentaţiilor anexate, părţi 
integrante din prezenta hotărâre. 
Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului 
Brăila. 
Art.3 Prezenta documentație de urbanism este valabilă 2 ani de la data aprobării. 
Art.4 În termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Municipal Brăila, un exemplar din 
documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobată, se transmite de către 
inițiatorul documentației, societatea ATLAS S.A., în format tipărit și în format digital, Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial 
Național. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Arhitect Şef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
     VOINEAG CRISTIANA                                                                     DRĂGAN ION 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.387 

din 18 iulie 2018 
 

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire 
spălătorie auto self service – Construcție cu caracter provizoriu”, la adresa din Brăila, 
str. Industriei nr. 92, iniţiat de societatea LASELABI S.R.L. 
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, cererea înregistrată la Primăria 
Municipiului Brăila sub nr. 21115/29.05.2018 a societății LASELABI S.R.L. şi H.C.L.M. Brăila 
nr.430/21.12.2015, privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului 
Brăila şi a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.2/31.01.2001, până la 
data de 30.12.2018; 
 Văzând raportul de specialitate şi raportul privind informarea şi consultarea publicului 
ale Direcției Arhitect Şef, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul C.L.M. 
Brăila; 
 În conformitate cu prevederile art.32, art.48, art.48^1 alin.(4) şi art.56 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.35 alin.(3) din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.350/2001, Ordinul Ministerului Dezvoltării şi Turismului nr.2701/2010, modificat prin Ordinul 
nr.835/2014 şi Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism pentru Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.156/20.04.2011; 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	7/2018_____________	

132 

 În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.e) coroborat cu art.115 alin.(1)            lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE 
SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU”, la 
adresa din Brăila, str. Industriei nr. 92, iniţiat de societatea LASELABI S.R.L., conform 
documentaţiilor anexate, părţi integrante din prezenta hotărâre. 
Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului 
Brăila. 
Art.3 Prezenta documentație de urbanism este valabilă 2 ani de la data aprobării. 
Art.4 În termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Municipal Brăila, un exemplar din 
documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobată, se transmite de către 
inițiatorul documentației, societatea LASELABI S.R.L., în format tipărit și în format digital, 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul 
Teritorial Național. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Arhitect Şef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.395 

din 26 iulie 2018 
 
privind: aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public - tramvaie”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de 
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale              
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, 
Relaţii Internaţionale;  
 Ţinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea 
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financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Brăila ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de 
mijloace de transport public - tramvaie”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 
4e, Obiectivul specific 4.1. 
Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice ca lider de parteneriat și Municipiul Brăila – partener, în vederea 
pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
tramvaie”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de 
parteneriat și Municipiul Brăila, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de 
transport public – tramvaie, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
tramvaie”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Se aprobă achiziționarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în numele Municipiului Brăila a unui număr de 10 tramvaie, cu lungimea de circa 18m. 
Art.5 Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanțare 
și a altor activități eligibile proprii din proiect ale Municipiului Brăila, în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, în cuantum de 95.221.003,50 lei, conform 
anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila, reprezentând contribuția de 
minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum 
de 1.904.420,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport 
public - tramvaie”. 
Art.7 Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor 
aferente Municipiului Brăila în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
tramvaie”. 
Art.8 Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 
implementării activităților proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
tramvaie”, pentru implementarea în condiții optime a investițiilor propuse și a activităților 
complementare acestora. 
Art.9 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investițiilor aferente 
Municipiului Brăila în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene și structurale 
de investiții. 
Art.10 Se împuternicește domnul Viorel – Marian Dragomir – Primar, în calitate de reprezentant 
legal al Municipiului Brăila să semneze Acordul de parteneriat și Protocolul de asociere privind 
realizarea în comun  a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de proiect și Municipiul Brăila 
Art.11 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia 
Finanţelor Publice Locale şi de către Direcţia de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, 
Relaţii Internaţionale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică prin  
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afișare la sediul Consiliului Local Municipal, publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului 
Brăila și o va comunica celor interesaţi. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 26.07.2018, cu un număr de 23 voturi „pentru”,  -  abțineri și un număr 
de  -  voturi „împotrivă”, din totalul de 23 consilieri prezenți. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                       DRĂGAN ION 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.396 

din 26 iulie 2018 
 

privind: aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de 
transport public – autobuze electrice”,  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a 
protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale              
 

Consiliul Local Municipal Brăila; 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, 
Relaţii Internaţionale;  
 Ţinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Brăila ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de 
mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii și obținerii finanțării 
acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea 
de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. 
Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice ca lider de parteneriat și Municipiul Brăila – partener, în vederea 
pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
autobuze electrice”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de 
parteneriat și Municipiul Brăila, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de 
transport public – autobuze electrice, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport 
public - autobuze electrice”, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Se aprobă achiziționarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în numele Municipiului Brăila a unui număr de 11 autobuze electrice, cu lungimea de 
10 m, 3 stații de încărcare rapidă și 11 stații de încărcare lentă. 
Art.5 Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanțare 
și a altor activități eligibile proprii din proiect ale Municipiului Brăila, în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în cuantum de 29.863.198,75 
lei, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila, reprezentând contribuția de 
minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum 
de 597.263,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport 
public - autobuze electrice”. 
Art.7 Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor 
aferente Municipiului Brăila în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
autobuze electrice”. 
Art.8 Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 
implementării activităților proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 
autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investițiilor propuse și a 
activităților complementare acestora. 
Art.9 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investițiilor aferente 
Municipiului Brăila în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze 
electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene și 
structurale de investiții. 
Art.10 Se împuternicește domnul Viorel – Marian Dragomir – Primar, în calitate de reprezentant 
legal al Municipiului Brăila să semneze Acordul de parteneriat și Protocolul de asociere privind 
realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de proiect și Municipiul Brăila. 
Art.11 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia 
Finanţelor Publice Locale şi de către Direcţia de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, 
Relaţii Internaţionale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică prin 
afișare la sediul Consiliului Local Municipal, publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului 
Brăila și o va comunica celor interesaţi. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 26.07.2018, cu un număr de 23 voturi „pentru”,  -  abțineri și un număr 
de  -  voturi „împotrivă”, din totalul de 23 consilieri prezenți. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Municipal Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
    VOINEAG CRISTIANA                                                                      DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

din 26 iulie 2018 
 
privind: rectificarea  bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018 
 
 Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.07.2018;  
 Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr.2368 din 18.07.2018 din care rezultă 
necesitatea corelării unor sume necesare acordării tichetelor de grădiniță;   
- Raportul de specialitate nr.2349 din 16.07.2018 al compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  şi Raportul de avizare al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din 
cadrul consiliului local; 
- Prevederile art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Drăguț Gabriel - primarul 
comunei în calitate de ordonator principal de credite şi d-na Stroe Geta contabila Consiliului 
Local. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

din 26 iulie 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Construire teren 
de sport sintetic în sat Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila” 
 

Tinand cont de: 
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând act de: 
- referatul de aprobare nr.2369 din 18 iulie 2018 prezentat de către primarul Comunei Surdila 
Gaiseanca, în calitatea sa de initiator și raportul de specialitate nr.2341 din  16 iulie 2018 
întocmit de compartimentul dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei;    
- raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Surdila Gaiseanca, 

In temeiul: 
Prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul ”Construire teren de sport 
sintetic in sat Surdila Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila”, asa cum reies din 
Studiul de Fezabilitate, cu urmatoarele valori:   
Valoarea totala inclusiv TVA: 363.629,56 lei 
Valoarea totala fara TVA: 305.835,96 lei 
Investitia de baza inclusiv TVA: 329.064,54 lei 
 Investitia de baza fara TVA: 276.524,82 lei   
               Durata de realizare: 12 luni 
Art.2 Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 26 iulie 2018 
 

privind: implementarea proiectului „Construire teren de sport sintetic în sat Surdila 
Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
- art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.40 din 27.09.2010 privind aderarea comunei 
Surdila Găiseanca la constituirea Grupului de Acțiune Locală (GAL) ”Câmpia de Vest a Brăilei”;  

Luând act de: 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Surdila Gaiseanca, în calitatea sa 
de initiator, înregistrat cu nr.2370/18 iulie 2018, prin care se sustine necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 2343/16 iulie 2018, prin care se motivează, în drept si în fapt,  necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Surdila Gaiseanca; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiei 
publice de interes local, a cărei documentatie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea de Consiliului Local nr. 36/2018 privind „Construire teren de sport 
sintetic in sat Surdila Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila”,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului ”Construire teren de sport sintetic in sat Surdila 
Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila”, denumit în continuare Proiectul. 
Art.2 Se aproba necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului contribuind la cresterea 
capacitatii serviciilor publice de interes local si implicit la cresterea potentialului economic al 
zonei. 
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 
Art.4 Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăti în cadrul Proiectului. 
Art.5 Proiectul deserveste un numar de 2.501 locuitori. 
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Art.6 Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt: teren sintetic multifunctional. 
Art.7 Proiectul nu este generator de venituri. 
Art.8 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate 
si de ordonator principal de credite. 
Art.9 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Surdila 
Gaiseanca – d-nul Drăguț Gabriel.  
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Surdila Gaiseanca si prefectului judetului Braila, se aduce 
la cunostintă publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet a 
primariei. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.38 

din 26 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 
 
        Consiliul Local al Comunei Surdila Gaiseanca, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinară 
la data de 26 iulie 2018; 
 Având in vedere: 
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Surdila Gaiseanca nr.26/24.06.2009 privind 
delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de 
Utilitati Publice DUNAREA Braila S.A.; 
- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 
Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterala - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
si Conditiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV - Dispozitii Finale din Dispozitii 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor 
- parte integranta - aprobat prin Hotararea nr.11 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7; 
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- Adresa Asociatiei nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte integranta si 
ni s-a solicitat punct de vedere pana la data de 27.06.2018; 
- Adresa Asociatiei nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare: 
- Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele : 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2; 
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) si e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 3, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- Referatul de aprobare nr.2372 din 18 iulie 2018  al primarului comunei ; 
- Raportul de specialitate nr.2373 din 18 iulie 2018 al compartimentul dezvoltare rurală și 
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei și Raportul de 
avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si 
alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de 
comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 1) Se aproba Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si Anexele nr.1 si nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.  
         2) Actul Aditional nr.7 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. 
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei 
membru este Comuna Surdila Gaiseanca, sa semneze, prin reprezentantul sau legal - 
Presedintele Asociatiei domnul Viorel Marian Dragomir - in numele si pe seama Comunei 
Surdila Gaiseanca: 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7 . 
Art.3 Se acorda mandat special domnului Primar Dragut Gabriel, in calitate de reprezentant 
legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Surdila Gaiseanca, sa voteze 
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila: 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ; 
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2) Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.4 Se acorda mandat special domnului Dragut Gabriel, Primarul Comunei Surdila 
Gaiseanca, sa avizeze: 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului 
Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Surdila Gaiseanca; 
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Surdila Gaiseanca 
domnul Dragut Gabriel, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotararii - 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor 
institutii interesate, in termenul legal. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 

din 26 iulie 2018 
  
privind: completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Surdila Găiseanca 
 
 Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 26 iulie 2018;   
 Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr.2375 din 18.07.2018, Raportul 
compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei nr.2376 din 18.07.2018, şi raportul de avizare al comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul 
consiliului local;  
 Ţinând cont de prevederile art.10, ale art.36 (2) lit. „c” şi ale art.121  (1) din Legea 
nr.215/2001, precum şi cele ale art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia;    
 În temeiul art.45 alin.(3) şi al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se abrobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, cu terenurile prevăzute în anexa nr.1 parte 
integrantă din prezenta hotărâre, delimitate conform Planurilor de amplasament și delimitare a 
bunului imobil anexate.   
 (2) Bunurile imobile prevazute la alin.1) completeaza Inventarul bunurilor ce apartin 
domeniului privat al comunei aprobat prin Hotararea Consiliului Local Surdila Gaiseanca nr.8 
din 28 februarie 2017, si vor fi inscrise în anexa nr.I, poz. 200 – 205.  
Art.3 Prin grija Compartimentul financiar-contabil din cadrul Consiliului Local Surdila 
Găiseanca, bunurile vor fi evidenţiate şi cuprinse în patrimoniul privat al comunei.  
Art.4 Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre celor interesaţi. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
 

 
 
 

Anexa nr.1   
La H.C.L. Nr.39 din 26 iulie 2018 

 
SITUAȚIA 

suprafețelor de teren ce intră în domeniul privat al comunei 
 
 
 
 

NR 
CRT 

NR. 
POZITIE 
IN 
ANEXĂ 

NR. 
C.F. TARLA PARCELA SUPRAFAȚA 

M.P. 
CATEGORIA DE 
FOLOSINȚĂ 

1 200  - 37 319/1 36000 Neproductiv 
2 201 - 34 53 18154 Arabil extravilan 
2 202 -  32  493/2 lot 1 2057 Arabil intravilan 
3 203  - 32 493/2 lot 2 1329  Arabil intravilan  
4 204  - 32 493/2 lot 3 861 Arabil intravilan 
5 205  - 32 493/2 lot 4 748 Arabil intravilan 

 
 
 
 

Președinte de ședință 
Vasile GROSU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.40 

din 26 iulie 2018 
 

privind: aprobarea cooperării între Consiliul Local al Comunei Surdila-Găiseanca și 
Consiliul Județean Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației 
informatice tip GIS implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila  
 
 Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 26 iulie 2018;   
 Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr.2380 din 18.07.2018, Raportul 
compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei nr.2379 din 18.07.2018, şi raportul de avizare al comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul 
consiliului local;  
 În conformitate cu dispozițiile art.25 alin..1) și 2) și ale art.26 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul;   
 În temeiul art.45 alin.1), alin.2) lit.”f” şi al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca și Consiliul 
Județean Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de 
tip GIS implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila, conform Protocolului din anexă la 
prezenta hotărâre.  
Art.2 Se mandatează domnul Drăguț Gabriel să semneze în numele și pe seama Consiliului 
Local al Comunei Surdila Găiseanca Protocolul de cooperare.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează domnul Antohe Nicolaie 
– inspector în cadrul compartimentului cadastru și agricultură din aparatul de specialitate al 
primarului, persoană responsabilă cu urmanismul în cadrul instituției.  
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Surdila Gaiseanca, Prefectului Judetului Braila și 
Structurii Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean Brăila, se aduce la cunostintă publică 
prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet a primariei. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
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Anexa  
La H.C.L. Nr.40 din 26 iulie 2018 

 
 
      CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                 Nr........./.......................    SURDILA GĂISEANCA 
                                                                          Nr........./...................... 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
Încheiat între 

Consiliul Județean Brăila și 
Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca 

 
pentru schimbul, accesul și utilizarea aplicației informatice de tip GIS implementată la 

nivelul Consiliului Județean Brăila 
 
 
 Având în vedere prevederile: 
 
Art.91 – (6) litera c), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și 
actualizată, în cadrul căreia se menționează că: ”(Consiliul Județean) hotărăște, în condițiile 
legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din 
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune”.  
Art.15 punctul b) din Legea nr.350/2001;  
Directiva INSPIRE, Ordonanța Guvernului nr.4/2010 privind instituirea infrastructurii nașionale 
pentru informații spațiale în România.  
Hotărârea Guvernului nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.544/2001;  
Legea nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică;  
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România în cadrul Agendei Digitale Europa 
2020. 
 
Părțile semnatare:  
Consiliul Județean Brăila în calitate de autoritate a administrației publice locale, constituită la 
nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în 
vederea realizării serviciilor de interes public județean, cu sediul în municipiul Brăila, Piața 
Independenței nr.1, cod 810210, reprezentată de domnul Chiriac Francisk Iulian, în calitate de 
Președinte,  
  
și 
Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca, instituție publică, reprezentată de domnul 
Drăguț Gabriel, în calitate de Primar 
 
Principii generale care stau la baza colabărării dintre două instituții 
 
La nivelul Consiliului Județean Brăila a fost implementată aplicația informatică de tip GIS, în 
scopul creării unei baze de date standardizată și unitară, prin integrarea tuturor documentelor 
de amenajare a teritoriului (Planurile de Amenajare a Teritoriului Județean, Planurile de 
Amenajare a Teritoriului Zonal, Planurile de Amenajare a Teritoriului Intercomunitar etc.), de 
urbanism (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu), avize 
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unice și a altor proiecte de interes public pe întreg județul Brăila aprobate, în vigoare, într-o 
hartă inteligentă.  
 Informațiile vor putea fi vizualizate, interpretate și raportate după necesități:  
- standardizarea indicatorilor de urbanism și a politicilor de dezvoltare aplicabili județului Brăila 
și prezentarea acestora sub formă de hărți tematice la nivel județean;  
- facilitarea serviciilor de răspuns la sesizări sau solicitări din partea petenților și reducerea 
timpului de răspuns;  
- facilitarea accesului la politicile de dezvoltare prin reprezentarea de hărțitematice intuitive la 
nivelul tuturor compartimentelor interesate;  
- administrarea structurilor de date, agregare de informații, captura de date, analiza, raportare.  
Părțile semnatare sunt de acord să colaboreze conform prevederilor prezentului protocol în 
scopul facilitării, întocmirii și emiterii Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de 
Construire/Desființareîn cadrul aplicației informatice de tip GIS, de către UAT.  
Ca urmare a întocmirii și emiterii Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de 
Construire/Desființare în cadrul aplicației informatice de tip GIS, de către UAT, Consiliul 
Județean Brăila își va completa baza de date geospațială, astfel încât va fi posibilă generarea 
de rapoarte statistice pentru fundamentarea proiectelor de dezvoltare socio-economică a 
județului.  
Prin semnarea prezentului protocol, se au în vedere obținerea, de ambele părți , a următoarelor 
beneficii:  
Creșterea eficienței și calității actului administrativ;  
Standardizarea și integrarea activităților de urbanism, prin utilizarea unor formulare unitare, 
actualizate conform legislației prin intermediul aplicației informatice de tip GIS, în scopul 
emiterii Certificatelor de Urbanism/Autorizațiilor de Construire/Desființare;  
Răspuns rapid prin informațiile oferite ca suport pentru decizii, ca răspuns la solicitările 
cetățenilor sau investitorilor;  
Timpi tehnici reduși considerabil pentru elaborarea răspunsurilor la diverse solicitări prin 
utilizarea de instrumente inteligente predefinite (analize și rapoarte);  
Reducerea timpilor de lucru la nivel de UAT, prin încărcarea preliminară a documentelor 
necesare emiterii Certificatului de Urbanism/Autorizației de Construire/Desființare, până la 
întrunirea comisiei de avizare, în scopul obținerii avizului structurii de specialitate din cadrul 
Consiliului Județean Brăila;  
Suport pentru fundamentarea proiectelor cu finanțare externă;  
Suport pentru promovarea potențialului zonei;  
Realizarea informatizării administrației publice, centrale și locale, conform prevederilor agendei 
europene, obiectiv care trebuie atins de către toate țările U.E. 
 
Utilizarea aplicației de către Primăria UAT. 
Consiliul Județean Brăila va intreprinde următoarele activități:  
Compartimentul GIS din cadrul Consiliului Județean Brăila va crea pentru fiecare primărie un 
user de acces în aplicație;  
Va efectua setările necesare, pentru punerea la dispoziție a aplicației informaticede tip GIS;  
Va asigura suportul tehnic și instruirea utilizatorilor din cadrul compartimentului urbanism de la 
nivelul UAT.  
 
Consiliul Local va intreprinde următoarele activități:  
Cu ajutorul user-ului creat în aplicație compartimentul urbanism din cadrul primăriei comunei 
va accesa aplicația de generare Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire/Desființareși 
avizele aferente, și va putea emite într-un format standardizat documentațiile manționate mai 
sus;  
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Documentația care se va depune la consiliul județean în vederea avizării, va fi mai întâi scanată 
și atașată la fiecare Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire/Desființare generat în 
aplicație; 
Documentia scanată și atașată la fiecare Certificat de Urbanism/Autorizație de 
Construire/Desființare generat, va fi vizibilă în aplicație pentru studiu de către Compartimentul 
Avize Acorduri Autorizații, astfel scurtându-se timpul necesar avizării acestuia;  
Fiecare compartiment de ubanism din cadrul primăriei comunei/orașului, va dispune în aplicație 
de un tablou de bord care va realiza diferite rapoarte asupra Certificatului de 
Urbanism/Autorizație de Construire/Desființare și avizele aferente, emise cu ajutorul aplicației. 
 
Dispoziții comune 
Părțile semnatare își vor desemna reprezentanții într-un colectiv de lucru comun prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Brăila, respectiv Primarului UAT, pentru analiza periodică a 
obligațiilor ce le revin, respectiv clarificarea și rezolvarea problemelor apărute în derularea 
transferului de informații și servicii între Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al UAT 
pentru asigurarea schimbului de date la nivelul celor două instituții.  
Părțile semnatare își vor comunica reciproc orice situație care ar putea duce la neîndeplinirea 
dispozițiilor prezentului protocol.  
Părțile semnatare vor raporta periodic Președintelui Consiliului Județean Brăila, respectiv 
Primarului UAT, stadiul indeplinirii dispozițiilor prezentului protocol.  
Dispozițiile prezentului protocol vor fi reconsiderate ori de câte ori este cazul, la cererea oricărei 
părți semnatare.  
Prezentul protocol – cadru s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru Consiliul 
Județean Brăila, respectiv Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca.  
 
 
Consiliul Județean Brăila      Consiliul Local al Comunei 
                          Surdila – Găiseanca 
     P R E Ș E D I N T E,                       P R I M A R,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC                                            GABRIEL DRĂGUȚ 
 
 
 
ARHITECT ȘEF AL JUDEȚULUI,               RESPONSABIL URBANISM,  
            MARIAN RUSU             NICOLAIE ANTOHE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.41 

din 26 iulie 2018 
 
privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al primarului comunei Surdila Găiseanca 
 

Consiliul Local Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din 
26.07.2018 
 Având în vedere: 
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- Referatul de aprobare nr.2439 din 24 iulie 2018 al primarului comunei Surdila Găiseanca, 
județul Brăila, pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila; 
- Raportul de necesitate nr.2440 din 24 iulie 2018 al secretarului comunei Surdila Găiseanca 
prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 
specialiate al primarului, precum și raportul de specialitate al comisiei nr.3;  
- Adresa nr.5816 din 11 mai 2018 a Instituției Prefectului Județul Brăila prin care se comunică 
numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2018;  
- Dispozițiile Ordinului MDRAP nr.4514/2018 privind aplicarea prevederilor art.III alin.(11)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al primarului comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, conform anexelor nr.1 – organigrama 
și nr.2 – stat de funcții, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, secretarul 
comunei şi compartimentul financiar contabil. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.07.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       VASILE GROSU                                                                            VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.33 

din 30 iulie 2018 
 
privind: aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni: secțiunea de 
funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. II,  anul 2018 
 

Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 30 iulie 2018; 
           Avand in vedere: 
- Expunerea de motive  la  proiectul de hotarare al domnului Capbun Costel Florinel,  
primarul comunei;  
- raportul compartimentului finaciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al  
Primarului comunei Bertestii de Jos;  
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget–
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 
protectia mediului si turism, din cadrul Consiliului local al comunei Bertestii de Jos;  
           In conformitate cu  prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art. 36, alin. (4) lit. a) si art. 45, alin. (2), lit. a)  din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba executia bugetelor pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvoltare pe trim. II, anul 2018 conform anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire prin grija domnului        Rusu 
Cornelius-Mario, inspector in compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Bertestii de Jos. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor 
interesate. 
      
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie, 
indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali in functie. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos și pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       IONIȚĂ CORNEL                                                                      NICULAE GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

din 30 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Devizului general actualizat la finalul investiției „Modernizare drum 
comunal DC 21, între DJ 212 și limita U.AT. Berteștii de Jos, Județul Brăila” 
 

Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, întrunit in sedinta extraordinara la data de 30 
iulie 2018; 

Având în vedere:  
- Pocesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3208 din 30.05.2018 pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare drum comunal DC 21, între DJ 212 și limita U.AT. Berteștii de Jos, 
Județul Brăila”; 
- Prevederile punctului VII alin. (2) lit. b) din Contractul de finanțare  pentru Programul național 
de dezvoltare locală, Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul construirea/ 
modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respective drumuri 
comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților înregistrat sub nr. 202/04.07.2016 la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și sub nr. 
4043/19.07.2016 la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Berteștii de Jos; 
- expunerea de motive a domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului de hotărâre; 
- raportul   compartimentului   de   specialitate   financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei 
Berteștii de Jos; 
- prevederile art. 36, alin. 4, litera "d" si lit."e" din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată; 

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e" din Legea nr. 215 / 2001  privind administrația publică 
locală, republicată; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat la finalul investiției „Modernizare drum comunal DC 
21, între DJ 212 și limita U.AT. Berteștii de Jos, Județul Brăila”, prevazut in Anexa nr.1 la 
prezenta hotarare. 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: 
Valoare totală (INV), inclusiv T.V.A. (lei) = 3.165.565 din care:  
      - constructii-montaj( C+M) = 3.014.395 lei 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Capbun Costel 
Florinel, Primarul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila. 
Art.3 Domnul secretar al Comunei Berteștii de Jos va comunica prezenta hotărâre celor în 
drept. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie, 
indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali prezenți. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       IONIȚĂ CORNEL                                                                      NICULAE GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

din 30 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri rurale în Comuna Berteștii de Jos, Județul Brăila”  
 

Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, întrunit in sedinta extraordinara la data de 30 
iulie 2018; 

Având în vedere:  
- Prevederile punctului VII alin. (2) lit. b) din Contractul de finanțare  pentru Programul național 
de dezvoltare locală,  Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 
construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respective 
drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților înregistrat sub nr. 
2649/13.11.2017 la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene și sub nr. 6329/21.11.2017 la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Berteștii de 
Jos; 
- expunerea de motive a domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, inițiatorul 
proiectului de hotărâre; 
- raportul   compartimentului   de   specialitate   financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei 
Berteștii de Jos; 
- prevederile art. 36, alin. 4, litera "d" si lit."e" din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată; 

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e" din Legea nr. 215 / 2001  privind administrația publică 
locală, republicată; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat al obiectivului de investiții „MODERNIZARE 
DRUMURI RURALE ÎN COMUNA   BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”, prevazut in 
Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției: 
Valoare totală (INV), inclusiv T.V.A. (lei) = 14.845.043,36 din care:  
constructii-montaj( C+M) = 13.139.990,88 lei. 
Art.2 Se aprobă asigurarea unei cofinanțări din partea beneficiarului de 246.233,60 lei pentru 
susținerea implementării proiectului, conform cerințelor programului PNDL. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Capbun Costel 
Florinel, Primarul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila. 
Art.4 Domnul secretar al Comunei Berteștii de Jos va comunica prezenta hotărâre celor în 
drept. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie, 
indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali prezenți. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       IONIȚĂ CORNEL                                                                      NICULAE GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

din 30 iulie 2018 
 
privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 
 

Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 30 iulie 2018; 
 Având in vedere: 
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos nr.25/23.06.2009 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati 
Publice DUNAREA Braila S.A.; 
- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea 
Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterala - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
si Conditiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV - Dispozitii Finale din Dispozitii 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor 
- parte integranta - aprobat prin Hotararea nr.11 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a 
Asociatiei; 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7; 
- Adresa Asociatiei nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte integranta si 
ni s-a solicitat punct de vedere pana la data de 27.06.2018; 
- Adresa Asociatiei nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare: 
- Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele : 
- Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2; 
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) si e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 si 3, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
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- Expunerea de motive a domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei;  
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) si 
alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de 
comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor si conditiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispozitii Finale din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 1) Se aproba Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si Anexele nr.1 si nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa si parte integranta din prezenta Hotarare.  
2) Actul Aditional nr.7 se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. Compania de 
Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, al carei 
membru este Comuna Bertestii de Jos, sa semneze, prin reprezentantul sau legal - 
Presedintele Asociatiei domnul Viorel Marian Dragomir - in numele si pe seama Comunei 
Bertestii de Jos: 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7 . 
Art.3 Se acorda mandat special domnului Primar Capbun Costel Florinel, in calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Bertestii de Jos, 
sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila: 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ; 
2) Propunerea de Modificare si Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 si a Anexelor - parte 
integranta - Anexa nr.1 la Actul Aditional nr.7; 
3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.4  Se acorda mandat special domnului Capbun Costel Florinel, Primarul Comunei Bertestii 
de Jos, sa avizeze : 
1) Actul Aditional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului 
Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Bertestii de Jos; 
2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integranta - 
Anexa nr.2 la Actul Aditional nr.7. 
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Bertestii de Jos 
domnul Capbun Costel Florinel, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotararii  
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- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa adoptare si altor 
institutii interesate, in termenul legal. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie, 
indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali in functie. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       IONIȚĂ CORNEL                                                                      NICULAE GHEORGHE 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 30 iulie 2018 
 

privind: aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Berteștii 
de Jos, Judetul Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei 
formatice de tip GIS implemantata la nivelul Consiliului judetean Braila 
 

Consiliul Local al Comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 30 iulie 2018; 
 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bereteștii de Jos; 
- Raportul  compartimentului consultanță agricolă-urbanism din cadrul Primăriai comunei 
Berteștii de Jos, referitor la propunerea de aprobare a cooperarii intre judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local  Berteștii de Jos in vederea schimbului de date,  
accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului 
Judetean Braila; 
    Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si turism și Comisiei de 
specialitate pentru administratie publica locala, juridica, de  disciplina, amenajarea teritoriului, 
urbanism, apararea ordinii publice;                                                                                                                                                                                                                                                          

In conformitate cu prevederile articolelor 21 si 22 din Sectiunea a 2-a ,,Atributiile 
autoritatilor administratiei publice judetene” din Legea nr.350/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Consiliul judetean 
coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean si stabileste 
orientarile generale privind dezvoltarea urbanistica a localitatilor. In acest scop coordoneaza 
activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate; 

Potrivit prevederilor art.15 punctul b, din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
si urbanismul; 
   Pe baza art.91, alin.6, lit.c, coroborat cu art.97 din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;   In temeiul 
art.115, alin.1, lit.c din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, comisia;  
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba cooperarea dintre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Berteștii de Jos, 
județul Brăila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip 
GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila conform Protocolului din anexa care 
face  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Cooperarea produce efecte juridice dupa adoptarea hotararilor de către  Consiliul 
Județean Brăila și de către Consiliul Local Berteștii de Jos. 
Art.3 Se mandateaza dl. CAPBUN COSTEL FLORINEL, Primarul comunei Berteștii de Jos sa 
semneze in numele si pe seama Consiliului Local Berteștii de Jos  Protocolul de cooperare. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul 
consultanță agricolă-urbanism din cadrul Primăriai comunei Berteștii de Jos. 
Art.5 Prin grija secretarului UAT,  prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                 SECRETAR 
       IONIȚĂ CORNEL                                                                      NICULAE GHEORGHE 
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