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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.286 
din 21 DECEMBRIE 2017 

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

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila;  
Văzând adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 

nr.60365/06.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.22072/08.12.2017 și 
nr.61073/11.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.22179/11.12.2017;  

Luând în discuție raportul Direcției administrație publică, contencios, înregistrat sub nr. 
22434/14.12.2017, la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila;  

Văzând raportul de avizare al Comisiei de administrație publică locală, juridică, relații 
publice, integrare, relații internaționale;  

Având în vedere rezultatul votului secret exprimat de consilierii județeni așa cum 
rezultă din procesul verbal de numărare a voturilor;  

Conform prevederilor art.14 din Anexa nr.1 a HG nr.797/2017 pentru aprobarea  
regulamentului - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 
și a structurii orientative de personal.    

Cu respectarea prevederilor art.91 alin.1 lit.”d” și alin.5 lit.”a” pct.2 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se stabilește componența membrilor Colegiului Director  al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, după cum urmează:   
Dumitrel Priceputu  secretarul județului – președinte  
Simona Daniela Cimpoae director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brăila – membru   
Iulian Cătălin Eftimie director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brăila – membru   
Laura Rusu, șef Serviciul juridic - achiziții publice și contractare servicii sociale al  Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila – membru  
Clementină Antipa, șef Birou Resurse Umane al  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brăila – membru  
Atena Avram, coordonator personal de specialitate – Centrul de Asistență Maternală 
Profesională al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila – 
membru  
Virgil Lupu, șef centru - Complexul de tip familial “ Universul Copiilor” al  Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila – membru  
Cristina Gheorghe, șef centru - Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Handicap 
Brăila al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila – membru  
Mioara Duțu – director executiv Direcția Administrație Publică, Contencios - membru  
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Silviu Nisipeanu - director executiv Direcția Tehnică și Lucrări Publice - membru  
Nicoleta Lefter – director executiv adjunct Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară - membru  
Art.2 La data prezentei, hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 17/28.02.2017 își încetează 
aplicabilitatea.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grijă Compartimentului 
Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret pe bază de buletine de vot cu majoritatea prevăzută de lege conform 
procesului verbal de numărare a voturilor.  
 
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.287 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural - artistice care se vor   
organiza în județul Brăila în anul 2018”  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a președintelui  Consiliului Județean Brăila;    
Luând în discuție Raportul nr.19882/07.11.2017 și Raportul nr.22417/13.12.2017 ale 

Direcției Administrație Publică, Contencios la proiectul de hotărare privind aprobarea 
“Programului cadru al manifestărilor cultural - artistice care se vor organiza în județul Brăila în 
anul 2018”;  

Văzand raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, invătămant, cultură, 
culte, tineret și activități sportive;  

În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.5 lit.“a” pct. 4 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă “Programul cadru al manifestărilor cultural - artistice care se vor organiza în 
județul Brăila în anul 2018”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărare.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se insărcinează: Bibliotecă 
Judeteană “Panait Istrati” Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Școala Populară de Arte și Meserii 
“Vespasian Lungu” Brăila, Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Brăila și Direcția 
Administrație Publică, Contencios.  
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Art.3 Compartimentul Cancelarie și Arhivă, din cadrul Direcției Administrație Publică, 
Contencios va aduce la cunoștință publică prezenta hotărare, o va transmite celor interesați 
și o va comunica celor în drept.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.288 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila și Municipiul Brăila, în vederea implementării Programului - cadru al 
manifestărilor cultural - artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2018  
   
   
   Consiliul Județean Brăila, întrunit în sedintă ordinară la data de 21 decembrie 2017;   

Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
raportul de specialitate  al Direcției administrație publică, contencios nr. 22350/13.12.2017 și 
raportul de specialitate al  Direcției de administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 
22450/14.12.2017;  

Văzand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat al județului, Comisiei pentru administrație publică, juridică, relații publice și 
relații internaționale și ale Comisiei pentru activităti științifice, învăţămant, cultură, culte, 
tineret și activităţi sportive;  

Ca urmare a adresei Consiliului Județean Brăila 22240/12.12.2017, înregistrată la 
Primăria Municipiului Brăila sub nr.48935/12.12.2017;  
           În baza art.91 alin.1 lit. „e”, art.91 alin.5 lit.”a” pct. 1 şi 4 și art.91 alin. 6 lit. „c” din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și 
Municipiul Brăila, în vederea implementării Programului - cadru al manifestărilor cultural -
artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2018.  Acordul de parteneriat este 
prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac,  să semneze acordul de parteneriat în numele și pentru Consiliul Județean Brăila, în 
scopul derulării în bune condiții a cooperării.  
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Art.3 Direcția de Administrare Patrimoniu și Eevidenţă Bugetară, Muzeul Brăilei „Carol I”, 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Şcoala 
Populară de Arte „Vespasian Lungu”, Societatea Filarmonica „Lyra-George Cavadia” și 
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.4 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.289 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de 
diverse servicii de către Consiliul Județean Brăila pentru anul 2018  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară  la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 

precum și raportul Direcției Administrare  Patrimoniu și Evidență  Bugetară  nr.19.706/ 
06.11.2017  
   Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale;  

În conformitate cu prevederile art.5, alin.1, lit.”a” și art.26, alin.10 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.91, alin.1 lit.”b” și alin.3, lit.”c”, art.97 și art.115, alin.1, lit.”c” din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

   
Art.1 Se stabilesc tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente create de către 
Consiliul Județean Brăila, fără caracter secret de serviciu, pentru anul 2018, potrivit anexei 
nr. 1.  
Art.2 Se stabilesc tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente existente în arhiva 
Consiliului Județean Brăila, fără caracter secret de serviciu, pentru anul 2018, potrivit anexei 
nr. 2.  
Art.3 Se stabilesc tarifele pentru eliberarea/anularea autorizațiilor emise persoanelor fizice și 
asociațiilor familiale în baza Decretului-Lege nr. 54/1990, pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 
3.  



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

13 

Art.4 Sumele calculate conform tarifelor stabilite prin prezenta hotărâre se încasează de la 
persoanele fizice și juridice care solicită aceste servicii și reprezintă venituri ale bugetului 
propriu al Consiliului Județean Brăila.  
Art.5 Tarifele reglementate de prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018, 
urmând ca aceste tarife să se indexeze anual, prin Hotărâre a Consiliului Județean Brăila, pe 
baza indicelui de inflație .  
Art.6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr. 234/21.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de 
prestarea de diverse servicii de către Consililiul Județean Brăila pentru anul 2017, își 
încetează aplicabilitatea.  
Art.7 Anexele 1, 2  și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.8 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, Direcția Administrație Publică, 
Contencios  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.9 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.290 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea prețului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2018, în 
vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinței bunurilor, pentru evaluarea în 
lei a arendei exprimată în natură  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 

raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr.19.864/ 07.11.2017 
precum și adresa Direcției pentru Agricultură a Județului Brăila nr. 2525/ 03.11.2017 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub  nr. 19.672/06.11.2017, care cuprinde 
propunerea prețului mediu al produselor agricole pentru anul  fiscal 2018, în vederea stabilirii 
venitului anual din cedarea folosinței bunurilor, pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în 
natură;   
    Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat al județului și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;  
    În conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;  
    În temeiul prevederilor art. 91, alin.1, lit.”b” și alin.3, lit.”c”, art.97 și art.115, alin.1, 
lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă prețul mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2018, în vederea 
evaluării în lei a arendei exprimată în natură:  
- preț mediu / kg grâu - 0,56 lei / kg  
Art.2 În vederea calculării venitului anual brut obținut din cedarea folosinței bunurilor, în 
situația în care arendă se exprimă în natură, plata se stabilește într-o cantitate determinată 
de grâu indiferent de cultură înființată.   
Art.3 În cazul în care prețurile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prezentei 
hotărâri, suferă modificări în cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile prețuri pentru 
evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei 
impozabile, se aplică începând cu data de1 a lunii următoare comunicării acestora către 
Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice.  
Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr. 233/21.12.2016 privind aprobarea prețului mediu al produselor agricole pentru anul  fiscal 
2017, în vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosinței bunurilor, pentru evaluarea în 
lei a arendei exprimată în natură, își încetează aplicabilitatea.  
Art.5 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhiva din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați.   
   
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.291 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
   Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  
nr.19.721/06.11.2017;  
   Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale;  

În conformitate cu prevederile art.5, alin.1, lit. „a”, art.26, alin.10 și art.27 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

Potrivit dispozițiilor art. 457, 473, 474, 476, 489, 490, 493, 494, 501 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal ;  

În temeiul art. 91, alin.1, lit.”b” și alin.3, lit.”c”, art.97 și art.115, alin.1, lit. „c” din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2018, la nivelurile prevăzute în 
Tabloul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 din anexa nr. 1.  
Art.2 Sumele încasate conform impozitelor și taxelor reglementate de prezenta hotărâre 
reprezintă venituri ale bugetului propriu al Consiliului Județean Brăila.  
Art.3 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Județean Brăila, prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o 
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.   
Art.4 Începând cu data de 01.01.2018, data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 236/21.12.2016, privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2017, își încetează aplicabilitatea.  
Art.5 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.6 Instituția Arhitectului Șef și Direcția  Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.7 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.292 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: actualizarea tarifelor de utilizare a navei de pasageri ,,Ovidiu1”  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară din data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și 

Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr.19899/08.11.2017;  
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al județului, și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
relații publice și relații internaționale;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;  
În bază prevederilor art.91 alin.1 pct.c din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.97 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă actualizarea tarifelor de utilizare a navei de pasageri ,,Ovidiu1”, astfel:  
- Tarif utilizare în marş = 708 lei/oră;  
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- Tarif utilizare în staționare =153 lei/oră;  
Art.2 Tarifele prevăzute la art.1, vor fi reactualizate anual, corespunzător ratei inflației.  
Art.3 Sumele încasate conform tarifelor reglementate de prezenta hotărâre, se vor constitui  
venituri la bugetul Consiliului Județean Brăila.  
Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr.235/21.12.2016 își încetează aplicabilitatea.  
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară.  
Art.6 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului 
Brăila și Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului 
Județean Brăila.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.293 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor aferente Sălii Polivalente 
“Danubius” pe  anul 2018  
    

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară  la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila, 

precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr.19.684/ 
06.11.2017;  
   Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale;  
   Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 321/2010 privind transmiterea 
unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației 
,Cercetării, Tineretului și Sportului-Autoritatea Natională pentru Sport și Tineret-Direcția 
pentru Sport a Județului Brăila în domeniul public al județului Brăila și în administrarea 
Consiliului Județean Brăila;  
   În bază art.14 și art.16, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;  
 În conformitate cu art.5, alin.1, lit.”a”, art.26, alin.10 și art. 28, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 91, alin.1, lit.”c” și alin.4, lit.”a”, art.97, art.115, alin.1, lit.”c” și art.123, 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 
     
Art.1 Se stabilesc tarifele pentru închirierea spațiilor aferente Sălii Polivalente “Danubius”, pe 
anul 2018, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Sumele calculate și încasate conform tarifelor reglementate de prezenta hotărâre 
reprezintă venituri ale bugetului propriu al Consiliului Județean Brăila.  
Art.3 Tarifele stabilite de prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018, 
urmând că aceste tarife să se indexeze anual, prin Hotărâre a Consiliului Județean Brăila, pe 
bază indicelui de inflație.  
Art.4 Închirierea spațiilor necesare desfășurării activităților menționate se va face pe baza 
solicitărilor scrise prealabile, aprobate de către Președintele Consiliului Județean Brăila.  
Art.5 Se exceptează de la plată tarifelor de mai sus activitățile specifice Ministerului 
Educației, Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului precum și a unităților /instituțiilor din 
subordinea sau coordonarea acestora, în sistemul de educație fizică și sport, cu încadrarea 
în calendarul sportiv aprobat, pe bază solicitărilor prealabile aprobate de către Președintele 
Consiliului Județean Brăila  
Art.6 Se exceptează de la plată tarifelor de mai sus Asociația H.C. “Dunărea” Brăila, pentru 
toate activitățile de pregătire și competiții, pe perioada în care Consiliul Județean Brăila este 
membru fondator al Asociația H.C. “Dunărea” Brăila .  
Art.7 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr.231/21.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea spațiilor aferente Sălii 
Polivalente “Danubius” pe anul 2017, își încetează aplicabilitatea.  
Art.8 Direcția  Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
Art.9 Prin grijă Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcției Administrație, 
Contencios,  hotărârea  fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier județean Iordache  
Cătălin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.294 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea tarifelor de închiriere pentru spații aparținând Consiliului Județean 
Brăila pentru anul 2018  
     

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 

precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 
19.688/06.11.2017;  
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   Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului 
public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 
internaționale;  

În conformitate cu prevederile art.5, alin.1, lit.”a”, art.26, alin.10 și art.28, alin.3 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art.91, alin.1, lit.”c” și alin.4, lit.”a” și lit.”b”, art.97 și art.115, alin.1, lit.”c” și art.123, 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc tarifele pentru închirierea spațiilor situate în imobilul din municipiul Brăila, 
Calea Călărașilor nr. 29 (Facultatea de Inginerie Brăila), pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 
1.  
Art.2 Se stabilesc tarifele pentru închirierea spațiilor situate în imobilul din municipiul Brăila, 
Calea Călărașilor nr. 54 (Casă de Cultură pentru Tineret Brăila), pentru anul 2018, potrivit 
anexei nr. 2.  
Art.3 Se stabilește tariful pentru închirierea spațiului situat în imobilul din municipiul Brăila, 
Piață Independenței nr. 1 (Camera 404 - Sala de ședințe), pentru anul 2018, potrivit anexei 
nr. 3.  
Art.4 Sumele calculate și încasate conform tarifelor reglementate de prezenta hotărâre 
reprezintă venituri ale bugetului propriu al Consiliului Județean Brăila.  
Art.5 Tarifele practicate se pot reduce cu 50% pentru ședințele organizate de partidele 
politice și pentru aniversările și comemorarile organizate de instituțiile de cultură și 
învățământ, altele  decât cele aflate în subordinea Consiliului Județean Brăila .  
Art.6 Se exceptează de la plată tarifelor  manifestările culturale,artistice, educaționale, 
aniversările și comemorarile organizate de instituțiile de cultură și învățământ din subordinea 
Consiliului Județean Brăila .  
Art.7 Se exceptează de la plată tarifelor  manifestările culturale , artistice educaționale și 
sportive organizate în Baza  Acordului de Parteneriat  anual, încheiat între Județul Brăila prin 
Consiliul Județean Brăila și Municipiul Brăila  prin Primăria Municipiului Brăila .  
Art.8 Tarifele stabilite de prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018, 
urmând că aceste tarife să se indexeze anual, prin Hotărâre a Consiliului Județean Brăila, pe 
baza indicelui de inflație.  
Art.9 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr. 232/21.12.2016 privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru spații aparținând Consiliului 
Județean Brăila pentru anul 2017, își încetează aplicabilitatea.  
Art.10 Anexele 1, 2  și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.11 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
Art.12 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios,  hotărârea  va fi comunicată celor interesați.  
   
 Hotărârea  fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.295 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea tarifelor ce vor fi percepute în anul 2018 pentru ocuparea zonei 
drumurilor județene și utilizarea acestora  
            
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila și 
raportul  Direcției Tehnice și Lucrări Publice , înregistrat sub nr.18248/16.10.2017.                      
    Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea  lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;  
    În conformitate cu prevederile art.41 alin.2 și alin. 21 respectiv alin. 22 lit.”b” și art.47  
alin.7 și alin.10 lit.”b” din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 91, alin. 3, 
lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  
    În temeiul prevederilor art. 97 și art. 115, alin. 1, lit. “c” din Legea administrației 
publice locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă tarifele pentru eliberarea ,,acordurilor prealabile și a autorizațiilor de 
amplasare și acces la drum‘’ a unor obiective aflate în zonă drumurilor județene pe anul 
2018, prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
Art.2 Se aprobă tarifele pe anul 2018, pentru ocuparea suprafețelor din zonă drumurilor 
județene, prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
Art.3 Se aprobă tarifele pe anul 2018, aplicabile vehiculelor înmatriculate în   România, sau 
în străinătate pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit, prevăzute 
în anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
Art.4 Sumele obținute din încasarea tarifelor se constituie venituri ale bugetului propriu al 
Consiliului Județean Brăila, în calitate de administrator al drumurilor județene.  
Art.5 La eliberarea acordurilor prealabile sau autorizațiilor de amplasare și acces  la 
drumurile județene a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor publicitare, Consiliul Județean 
Brăila, prin grijă Direcției Tehnice și Lucrări Publice, va încheia cu utilizatorii suprafețelor 
respective, contracte cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.  
Art.6 Proprietarii construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare realizate în zona drumurilor 
județene, sunt obligați a le desființa sau muta pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit de 
administrator dacă nu sunt respectate condițiile prevăzute de lege ori prin contract.  
Art.7 Tarifele pentru ocuparea zonei drumurilor județene și  utilizarea acestora prevăzute în 
anexele la prezenta hotărâre, se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, dată la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean  
nr.227/22.12.2016.  
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice, afişată la 
sediul Consiliului Judeţean Brăila,  publicată pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial al  
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judeţului, prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică, Contencios.   
 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier județean Iordache  
Cătălin.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.296 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: modificarea și completarea Anexei la Caietul de sarcini al serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale în 
județul Brăila, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.153/20.12.2012  
   
   Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
   Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul  Direcției Tehnice și Lucrări Publice înregistrat sub nr. 16079/15.09.2017;  
     Văzând Rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, și relații internaționale;  

În conformitate cu prevederile art.17, alin.1 lit.”c”, din Legea nr. 92/2007 privind 
serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4, lit.”e” 
și art.17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 
aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare,     
 În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 și art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
                   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se  aprobă modificarea și completarea Anexei la Caietul de sarcini al serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale în județul 
Brăila, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.153/20.12.2012, așa cum este 
prezentată în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Tehnică și Lucrări Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezintă 
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brăila pentru exercitarea atribuțiilor 
în domeniul serviciilor de transport public local.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Transport Public Local din cadrul 
Direcției Tehnice și Lucrări Publice, Autorității Rutiere Române – ARR, Agenția Teritorială 
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Brăila și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă  Compartimentului Cancelarie și Arhivă din 
cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.297 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: actualizarea “Programului  de transport public județean de persoane prin                
curse regulate pentru  rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil în perioada 
01.01.2014 -30.06.2019”  
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
    Analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila;  
    Văzând Rapoartele Direcției Tehnice și Lucrări Publice înregistrate sub 
nr.16073/15.09.2017 și nr. 19863/07.11.2017, Raportul de avizare al Comisiei de organizare 
și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, 
agricultură, turism, transport;  

Având în vedere prevederile art.17, alin.1 lit.”c”, din  Legea nr. 92/2007 privind 
serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.4, lit.”e” și art.17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 
353/2007, cu modificările și completările ulterioare;   
   În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.5 lit.“a”, pct.13 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   În temeiul art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se  aprobă  actualizarea “Programului  de transport public județean de persoane prin 
curse regulate pentru  rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil în perioadă 01.01.2014-
30.06.2019”, așa cum este prezentat în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însărcinează Direcția 
Tehnică și Lucrări Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezintă 
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brăila pentru exercitarea atribuțiilor 
în domeniul serviciilor de transport public local.  
Art.3
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Transport Public Local din cadrul 
Direcției Tehnice și Lucrări Publice, Autorității Rutiere Române – ARR, Agenția Teritorială 

 Începând cu data prezenta orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.  
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Brăila și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din 
cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.298 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: atribuirea licenței de traseu pentru traseul nr. 033 Brăila – Movila Miresii – 
Șutești, cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate pentru  rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil în perioada 01.01.2014-
30.06.2019, operatorului de transport S.C. DUOTEX COM S.R.L. desemnat câștigător 
conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul național (AADR-SAET),  din 
data de 04.12.2017  
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
    Analizând :  
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila;  
- Raportul Direcției Tehnice și Lucrări Publice înregistrat sub nr. 21741/05.12.2017;  
- Propunerea nr.6/05.12.2017 a  Comisiei Paritare privind privind atribuirea licenței de traseu 
pentru traseul nr. 033 Brăila – Movila Miresii-Șutești cuprins în Programul de transport public 
județean de persoane prin curse regulate pentru  rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil 
în perioada 01.01.2014-30.06.2019, operatorului de transport SC DUOTEX COM SRL 
desemnat câștigător conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul național (AADR-
SAET),  din data de 04.12.2017, înregistrată sub nr. 21687/05.12.2017;  
- Rezultatele atribuirii electronice pentru județul Brăila, din data de 04.12.2017 afișate pe site-
ul AADR-SAET;  
   Văzând Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;  
   În conformitate cu prevederile art.17, alin.1, lit.”p” și ale art.37 alin.10 din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile art. 4 lit.”h” și ale art.19 alin.1 și 2 din Normele de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   În temeiul art. 97 alin.1 și art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administrației publice locale            
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se  aprobă  atribuirea licenței de traseu pentru traseul nr. 033 Brăila – Movila Miresii-
Șutești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate 
pentru  rețeaua de trasee din județul Brăila, valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019, 
operatorului de transport SC DUOTEX COM SRL desemnat câștigător conform rezultatelor 
atribuirii electronice prin sistemul național (AADR-SAET),  din data de 04.12.2017.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Tehnică și Lucrări Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezintă 
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brăila pentru exercitarea atribuțiilor 
în domeniul serviciilor de transport public local.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată operatorului de transport SC DUOTEX COM SRL, 
Compartimentului Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, 
Autorității Rutiere Române – ARR, Agenția Teritorială ARR Brăila și va fi adusă la cunoștință 
publică prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.299 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu              
Anexele nr.1-13 pentru Stația de Epurare Movila Miresii – UAT Județul Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila,întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
   Având în vedere:   
- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila;   
- Raportul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice înregistrat 
cu  nr. 21689/05.12.2017;   
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico-
sociale, privatizare și Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
Județului;  
- Adresă nr. 1000/30.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 19472/02.11.2017, prin care solicita avizarea 
Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1-13 pentru 
Stația de Epurare Movila Miresii – UAT Județul Brăila;   
- Adresa nr. 1096/28.11.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 21383/28.11.2017, prin care s-a revenit la 
adresa nr. 1000/30.10.2017 prin care solicită avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea 
de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1-13 pentru Stația de Epurare Movila Miresii – UAT 
Județul Brăila;  
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Pe baza:   
- Prevederilor art. 8 din Hotărârea nr. 9/14.07.2009  privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu Anexele nr. 1- 4 – parte integrantă din 
acesta și a Caietelor de Sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu 
Anexele – parte integrantă din acestea – a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila;  
- Prevederilor art. 6 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederilor art. 22, alin.4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederilor art. 5, alin.2, lit.”l” coroborate cu prevederile art.16, alin.3, lit.”d” din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;  

În temeiul prevederilor art. 91, alin.1, lit.”b”, lit.”d”, lit.”e”, alin.3, lit.”f”, alin.4, lit.”a”, 
alin.5, lit.”a”, pct.13, alin.6, lit.”a”, art.92, coroborate cu prevederile art.102, alin.1 din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Avizează Caietul de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 
1-13 pentru Stația de Epurare Movila Miresii – UAT Județul Brăila.  
Art.2 Caietul de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1-13 
pentru Stația de Epurare Movila Miresii – UAT Județul Brăila va fi supus aprobării Adunării 
Generale a Asociației, în prima sa ședință după avizarea de către Consiliul Județean Brăila.  
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către președintele Consiliului Județean 
Brăila, domnul Chiriac Francisk Iulian, prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Județean Brăila.  
Art.4 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta Hotărâre va fi comunicată celor în drept, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi “Pentru”. Nu au participat la vot domnii consilieri  județeni Avram Ionel 
și Dobrotă Valentin Marius.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.300 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea Actului Adițional nr. 6 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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Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017; 
 Având în vedere:   
- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila;   
- Raportul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice înregistrat 
cu  nr. 21906/07.12.2017;   
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico -
sociale, privatizare și Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
Județului.  
- Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr. 1046 din 13.11.2017, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 20207/13.11.2017 și nr. 1104/04.12.2017, 
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 21563/04.12.2017 prin care a transmis 
documentația susținătoare și solicitare în vederea aprobării Actului Adițional nr.6 la 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009;  
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 55 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Actului 
Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare nr. 670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la Dispoziții 
Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare din 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009;  
- Hotărârea nr. 7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de 
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670 din 
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de 
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009;     
- Art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 78 din 29 iulie 2009 privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Brăila către 
Operatorul – SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA prin care s-a aprobat 
Contractul de delegare și:  
- Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25-Modificarea/ajustarea prețurilor și 
tarifelor-din Titlul III-Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale-Partea Comună a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr. 670 din 10.09.2009;  
- Prevederile punctului 22.2 lit.”b” din Articolul 22-Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile 
de Retur-și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori-din Capitolul 
V-Evaluarea lucrărilor din Titlul II – Sistemul de lucrări-din Dispoziții Speciale-Partea Comună 
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr. 670/10.09.2009;  
- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării-din 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670/10.09.2009;  
- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului-din Dispoziții 
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670/10.09.2009;  
- 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. 670/10.09.2009;  
- 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 
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alin. 7, art. 21 și ale art. 26 lit.”c” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Dunărea Brăila;  

Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit.”d”, alin. 5 lit.”a” pct 13, art. 92 din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001-republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 și art. 115 alin. 1 lit.”c” din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009, în forma prevăzută în 
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
          (2) Actul Adițional nr. 6 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 Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brăila, să semneze-în numele și pe 
seama Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila-Actul Adițional nr. 6 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 
10.09.2009, prin reprezentantul său legal Președintele Asociației, domnul Dragomir Viorel 
Marian.  
Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Chiriac Francisk Iulian, Președinte al Consiliului 
Județean Brăila, 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. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009.   
          (2) Se mandatează domnul Chiriac Francisk Iulian, Președinte al Consiliului Județean 
Brăila, să avizeze Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 încheiat între 
Delegatar și Operator, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Brăila.  
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către președintele Consiliului Județean 
Brăila, domnul Chiriac Francisk Iulian, prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Județean Brăila.  
Art.5 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta Hotărâre va fi comunicată celor în drept, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi “Pentru”. Nu au participat la vot domnii  consilieri  județeni Avram 
Ionel și Dobrotă Valentin Marius.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.301 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea  actualizării portofoliului de proiecte prioritare ale Județului Brăila,   
parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare a județului Brăila 2014 - 2020  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21decembrie 2017;  
Având în vedere:  

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila,   
- Raportul comun al Direcției Strategii de Dezvoltare și Direcției Administrare Patrimoniu și 
Evidență Bugetară , înregistrat sub nr.22200/12.12.2017,  
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 137 /27.11.2014, privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare și a portofoliului de proiecte prioritare ale Județului Brăila 2014-2020;  

Văzând avizele Comisiei de Strategii, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Comisiei 
Buget-Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisiei pentru 
Administrație Publică Locală, Juridică, Relații Publice și Relații Internaționale;  
   În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.“b” și alin.3 lit.“d” din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației 
publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
     

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă actualizarea portofoliului de proiecte prioritare ale Județului Brăila, parte 
integrantă a Strategiei de Dezvoltare a județului Brăila 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr.137/27.11.2014, conform anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta.  
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  prin grija Direcției Strategii de 
Dezvoltare.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați prin grijă Compartimentului 
Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.302 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018,            
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brăila și pentru instituțiile 
publice subordonate  
                 
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului centralizat de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018, pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Brăila și pentru instituțiile publice subordonate;   

Văzând  avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, 
integrare și relații internaționale, precum și adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
nr.64014/57971/2017;  
   Pe baza prevederilor din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice – Anexa nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici nr.7660/2006, precum și pe bază prevederilor art.23 alin.3 din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
            În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.”c”din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă Planul centralizat de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018, pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brăila și pentru instituțiile publice 
subordonate, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul 
Resurse Umane, Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Brăila, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila .  
Art.3 Prin grija Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Resurse Umane, Salarizare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, Direcției Generale de 
Asistentă Socială și Protecția Copilului Brăila și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Brăila.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.303 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene «Panait 
Istrati»  Brăila   
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila,  
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare și Nota de fundamentare a  Bibliotecii Județene 
“Panait Istrati ”Braila nr.3075/07.12.2017;  

 Văzând  raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
relații publice, integrare și relații internaționale și Comisiei pentru activități științifice , 
învățământ, cultură, culte, tineret și activități sportive;  

Pe baza prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările 
ulterioare;  
            În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit”c”, precum și ale art.97 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă organigrama Bibliotecii Județene « Panait Istrati » Brăila, conform anexei 
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2 Se aprobă statul de funcții al Bibliotecii Județene « Panait Istrati » Brăila, conform 
anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biblioteca 
Județeană « Panait Istrati »Braila.  
Art.4 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.304 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: modificarea statului de funcții al Muzeului Brăilei «Carol I»        
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    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;         
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea 
statului de funcții al Muzeului Brăilei « Carol I », precum și Nota de fundamentare 
nr.2577/07.12.2017 a Muzeului Brăilei « Carol I »;                                                           

Văzând avizele Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, 
integrare și relații internaționale și Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, 
culte, tineret și activități sportive;  

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a” și alin.2 lit.”c”, precum și prevederile art.97 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;   
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Muzeului Brăilei « Carol I », conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Muzeul 
Brăilei « Carol I ».  
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.305 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind:  modificarea statului de funcții  al Spitalului Județean de Urgență Brăila  
                  
     Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;         
     Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Brăila, precum și adresa 
nr.48117/07.12.2017 a Spitalului Județean de Urgență Brăila ;  
    Pe baza avizului Comisiei pentru sănătate și protecție socială și al Comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații internaționale;  
             Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.38/06.12.2017 privind avizarea 
modificării statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Brăila ;  
             În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”,  alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” pct.3 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,   
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HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Brăila, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Spitalul 
Județean de Urgență Brăila.     
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.306 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.10/2017 prin care s-a 
aprobat implementarea proiectului ,,Niciodată singuri!’’ de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, finanțat prin Programul de Interes 
Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti 
"Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și 
locuințe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în 
instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilități 
din comunitate  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 

raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila  înregistrat sub 
nr. 60596/07.12.2017, raportul Direcției Administrație Publică-Contencios înregistrat sub 
nr.22339/13.12.2017 ;  

Văzând avizele  Comisiei pentru sănătate și protecție socială, Comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;   

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.10/2017 prin care s-a aprobat 
implementarea proiectului ,,Niciodată singuri!’’ de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila, finanțat prin Programul de Interes Național în domeniul 
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităti "Înființarea de servicii sociale de 
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tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea 
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităti aflate în instituții de tip vechi și pentru 
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităti din comunitate.   
Art.2 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, care va fi direct răspunzătoare de aplicarea 
acesteia.    
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.307 
din 21 DECEMBRIE 2017 

   
privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului de investiții 
publice, pe anul 2017  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2017;  
Având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean  Brăila la 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului 
de investiții publice, pe anul 2017 și Rapoartele Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară, înregistrate sub nr.22340/14.12.2017 și 22865/20.12.2017;   

Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului 
public și privat al județului;  

În baza H.G. nr. 899/14.12.2017 și a adresei Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Brăila nr. 59039/19.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
22901/20.12.2017;  

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

În temeiul prevederilor  art.91, alin.3, lit.”a”, art.97 și art.115, alin.1, lit.”c” din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a și 1b, părți integrante 
din prezenta  hotărâre.  
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Județean 
Brăila, capitolele 66.02 “Sanatate”, 67.02 “Cultura, recreere și religie” conform anexei nr. 2.  
Art.3 Se aprobă rectificarea Programului de investiții publice al Unității Administrativ 
Teritoriale a  județului Brăila, pe anul 2017, conform anexei nr. 3, parte integrantă din 
prezenta  hotărâre.  
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila, conform 
anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
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Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 
subvenții, conform anexelor nr.5, 5a, 5b, părți integrante din prezenta hotărâre.  
Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului și a Programului de investiții publice pe anul 2017 a 
Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform anexelor nr. 6-7, părți integrante din prezenta 
hotărâre.  
Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, conform anexei 
nr.8 , parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului Brăilei  “Carol I”, conform anexei nr.9, parte 
integrantă din prezenta  hotărâre.  
Art.9 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, conform anexei nr.10, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.10 Se aprobă rectificarea bugetului Direcție Județene de Evidență a Persoanelor Brăila, 
conform anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
Art.11 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Școlar de Educație Incluziva Brăila, conform 
anexei nr.12, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.12 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Speciale Gimnaziale Tichilesti, conform anexei 
nr.13, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.13 Se aprobă alocarea sumei de 49 mii lei U.A.T.Municipiul Brăila, reprezentând cotă 
parte din contractul de asociere nr.121/18.08.2009 pentru lucrările necesare îndeplinirii 
cerinței esențiale “Securitate la incediu” pentru obiectivul “Patinoar artificial acoperit din 
Municipiul Braila”.  
Art.14 Se aprobă modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar 2016 la 43.684,70 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2017.  
Art.15 Se aprobă validarea Dispoziției Presedintelul Consiliului Județean Brăila nr. 
795/08.12.2017  privind majorarea bugetului propriu al județului pe anul 2017.  
Art.16 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidența Bugetară va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
Art.17 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.308 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila  
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Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila,  
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare și adresa Centrului  Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila nr. 3270/08.12.2017;                                                                                                                  
            În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit”c”, precum și ale art.97 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă statul de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2 Se aprobă organigrama Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, conform anexei nr.3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.   
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.  
Art.5 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.309 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: însușirea Acordului colectiv de muncă al funcționarilor publici și a 
Contractului colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Brăila, pe anul 2018  
      

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară din data de 28 decembrie 
2017;  
   Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean 
Brăila și rapoartele Direcției Administrație Publică, Contencios, Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidența Bugetare și Biroului Resurse Umane, Salarizare;  

Având în vedere negocierile purtate la nivelul Consiliului Județean Brăila, astfel fiind 
încheiate Procesul verbal nr. 22511/13.12.2017 cu privire la Contractul colectiv de muncă și 
Procesul verbal nr. 1/13.12.2017 cu privire la Acordul colectiv de muncă;   
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Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 62/2011 dialogului social, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanței de Urgentă nr.  79 din 8 
noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Hotărarii Guvernului nr. 1066/2008, pentru aprobarea normelor privind formarea profesională 
a funcționarilor publici, Hotărarii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte 
concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și 
din unitătile bugetare, republicată,cu modificările și completările ulterio are, Hotărarii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgentă 
nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacantă, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărarii Guvernului României nr. 833/2007, privind normele de 
organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor collective, Legii 
53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și drepturile 
garantate de Constituția României;  

În bază prevederilor art. 72 din Legea privind Statutul funcționarilor publici, 
nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 22 din H.G.R. 
nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea 
acordurilor colective, ale art. 229 din Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  

În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se însușește „Acordul colectiv de muncă al funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Brăila, pe anul 2018”, prevăzut în anexa nr.1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2 Se însușește „Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, pe anul 2018”, prevăzut în anexa 
nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
Art.3 Orice modificare a „Acordului colectiv de muncă” prevăzut în anexa nr.1 sau a 
„Contractului colectiv de munca” prevăzut în anexa nr.2, se realizează prin act adițional.  
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară și Biroul Resurse Umane, Salarizare.  
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Compartimentului 
Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.310 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare  pentru familia ocupațională de funcții bugetare 
«Administrație» din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila  
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
             Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare pentru familia ocupațională de funcții bugetare « Administrație » din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, precum și raportul Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
     Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și procesul verbal nr.22511/13.12.2017 cu privire la Contractul Colectiv de muncă și 
Procesul verbal nr.1/13.12.2017cu privire la Acordul colectiv de muncă;  
             În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale funcționărilor publici și personalului contractual din 
cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.187/2017 își încetează 
aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul 
Resurse Umane, Salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brăila.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.311 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual 
din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
   Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brăila, 
precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  

Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.1822/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub 
nr.22754/18.12.2017 prin care a fost înaintat procesul  verbal de negociere a Contractului 
colectiv de muncă pentru anul 2018;  

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 alin.1 
lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale funcționărilor publici și personalului contractual din 
cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.189/2017 își încetează 
aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.312 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcționării publici și personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaționale “Administratie” din Direcția Generală  de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și 
rapoartele întocmite de Direcția Administrație Patrimoniu și Evidență Bugetară, Biroul 
Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Brăila  și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila ;  

În conformitate cu prevederile art.11 și 38 alin.3 lit. “e” din Legea –Cadru nr.153/2017, 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările și completările 
ulterioare;  

Adresa nr. 61990/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
22744/18.12.2017, referitoare la finalizarea negocierilor,  în aplicarea prevederilor art. VII  din 
Ordonanța 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; adresa 
nr.61924/18.12.2017 și adresa nr. 62493/21.12.2017 ;   

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”  , art. 97 alin.1 și art. 115 alin.1 lit.“c” din 
Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Începând cu data de 01.01.2018, se aprobă stabilirea salariilor de baza pentru 
funcționării publici și personalul contractual din cadrul familiei  ocupaționale “Administraţie” 
din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila , conform Anexei I, 
parte integrantă a prezentei hotărâri.  
Art.2 Începând cu data de 01.01.2018 încetează valabilitatea Hotărârii Consiliului Județean 
Brăila nr. 188/19.07.2017 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționării publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administraţie” din Direcția Generală  
de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila.  
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila și celor interesați.   
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.313 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din Școala Populară de Arte și Meserii  «Vespasian 
Lungu» Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » 
din Școala Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, precum și raportul Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
    Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.3509/18.12.2017, inregistratata la Consiliul Județean Brăila sub 
nr.22714/18.12.2017 prin care a fost înaintat avizul reprezentanților Școlii Populare de Arte și 
Meserii “Vespasian Lungu” Brăila;  
            În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale 
«Administrație» din Școala Populară de Arte și Meserii «Vespasian Lungu» Brăila, conform 
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                 
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.192/2017, cu modificările și 
completările ulterioare își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Şcoala 
Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu” Brăila.  
Art.4 Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.314 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din Muzeul Brăilei «Carol I»  
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» 
din Muzeul Brăilei “Carol I”, precum și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară;  
    Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.2644/18.12.2017, înregistrat la Consiliul Județean Brăila sub 
nr.22738/18.12.2017 prin care a fost înaintat avizul reprezentanților salariaților din cadrul 
Sindicatului Muzeului Brăilei “Carol I”;   
             În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale 
« Administrație » din Muzeul Brăilei «Carol I », conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.                                                                 
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.191/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Muzeul 
Brăilei “Carol I”.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.315 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din Filarmonica  «Lyra-George Cavadia» Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » 
din Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila, precum și raportul Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară;  

Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.1096/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub 
nr.22721/18.12.2017 prin care se comunică că au fost finalizate negocierile cu salariații 
instituției;  
               În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale 
«Administrație» din Filarmonica «Lyra-George Cavadia» Brăila, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.                                                                 
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.195/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila.  
Art.4  Prin grija Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. Ș-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.316 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
   Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» 
din Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, precum 
și raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
    Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.3399/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub 
nr.22713/18.12.2017 prin care a fost înaintat avizul reprezentanților salariaților din cadrul 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila;  
             În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale 
«Administrație» din Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                 
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.194/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. Ș-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.317 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei 
ocupaționale «Administrație» din Biblioteca Județeană «Panait Istrati» Brăila  
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» 
din Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, precum și raportul Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
    Pe baza prevederilor art.38 alin.3 lit.”e” din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a adresei nr.3219/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Juddetean Brăila sub 
nr.22743/18.12.2017 prin care a fost înaintat avizul reprezentanților salariaților din cadrul 
Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila;  
             În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 și art.115 
alin.1 lit.”c”din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se stabilesc salariile lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale 
«Administrație» din Biblioteca Județeană «Panait Istrati» Brăila, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.                                                                 
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.193/2017 își încetează 
aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2018.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biblioteca 
Județeană “Panait Istrati” Brăila.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi “Pentru”. Ș-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 
Cortez Vasile, Cirligea Florin Eugen, Dănăilă Zaharia Alexandru, Enuță Ionel, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, 
Vacu Adrian Cătălin și Varga Vasile Constantin.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.318 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotărârea Consiliului Județean nr. 266/27 
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar 
de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  nr.23229/27.12.2017, 
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți al aparatului propriu și al 
instituțiilor și serviciilor publice subordinate, adresă nr.22273/13.12.2017, a Primăriei 
Comunei Romanu și adresa nr.3106/14.12.2017, a Centrului de Asistență Paleativa ,,SF. 
Maria” Brăila;  

În conformitate cu prevederile art.5, alin.1 din Ordonanța  Guvernului nr. 80/2001, 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice, modificată și completată prin Legea nr. 258/2015 ;  
            În   temeiul  prevederilor art.91, alin.1,  coroborate  cu  art.97,  alin.1 și art.115, alin.1, 
lit.”c” din Legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se modifică Anexa nr.1A, la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 266/27 octombrie 
2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți al 
aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 266/27 octombrie 2017, rămân 
neschimbate.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară.  
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Compartimentului 
Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.319 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: actualizarea datelor de identificare ale imobilului situat în municipiul  Brăila, 
str. Mărășești nr. 1, aparținând domeniului privat al județului Brăila, administrat de  
Școala Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu”  
   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;                                                   

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr.21945/07.12.2017, 
Adresa Școlii Populare de Arte și Meserii “Vespasian Lungu” nr.3232/05.12.2017, înregistrată 
la Consiliul Județean Brăila sub nr.21852/06.12.2017;  

În conformitate cu prevederile, art.91 alin.1 pct.c din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administrația publică locală;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului situat în municipiul Brăila, 
str. Mărășești nr.1, aparținând domeniului privat al județului Brăila, administrat de către 
Școala Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu”, conform Anexei, parte integrantă la 
prezenta hotărâre.  
Art.2 Se modifică în mod corespunzător datele înscrise la poziția nr.6, coloana nr.5 din 
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.275 din 28.11.2017, privind însușirea inventarului 
actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Brăila.   
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară și Școala Populară de Arte și Meserii “Vespasian Lungu”.  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată:  
- Instituției Prefectului Județului Brăila;  
- Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
- Școlii Populare de Arte și Meserii “Vespasian LUngu”.  
   
Hotărârea a fost adoptată cu 27 de voturi “Pentru”. Ș-au abținut de la vot doamna consilier județean 
Draghincescu Simona și domnul consilier județean Iordache Cătălin Ștefan.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.320 
din 28 DECEMBRIE 2017 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36/2017 privind aprobarea 
prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe  
o perioadă de 6 ani, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe   
   
    Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 
2017;  
    Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, 
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară înregistrat cu 
nr.22037/11.12.2017, Adresa  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brăila nr.45861/2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.15456/2017 și Adresa 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Brăila - Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte 
de Rechizitii nr. 588/2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr.22121/2017;  
    Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 36/2017 privind aprobarea 
prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență “Dunărea” al Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe  o perioadă de 6 
ani, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe;  
    În baza prevederilor H.G.R.nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 
și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 13 alin. 4 și 5 din H.G. nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri și prestările de 
servicii;  
    În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”c” din Legea privind administrația 
publică locală nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
    În temeiul prevederilor art.97 și art.115 alin.1 lit. “c” din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   

Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36/2017 privind 
aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe  
o perioadă de 6 ani, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe, în sensul modificării Anexei 
nr. 2, conform Anexei la prezenta, parte integrantă din aceasta.  
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36/2017 rămân 
neschimbate.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila .  
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată:  
- Instituției Prefectului Județului Brăila;  
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- Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară;  
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila  
     
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
  
          PREŞEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenței Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în 
Sport Brăila 
 

Având în vedere: 
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a 
jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 116/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 959/2005; 
- Hotarârea nr. 102/14.02.2006 a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport 
prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Județene de 
Acțiune Împotriva Violenței în Sport; 

Ținând cont de referatul nr. 11330/03.11.2017 . 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată,  
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

1.   Țiripa Marius - Aurelian 

 Se actualizează Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila, cu 
următoarea componență:    
 

Subprefect, Instituția Prefectului – Județul Brăila   Președinte 
2.   Hagiu Nicușor   Director executiv, Direcția Județeană pentru         Secretar 

  Sport și Tineret Brăila 
3.   Condruz Valentin Dorin   Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție           Membru 

  Județean Brăila 
4.   Timofei Iulian   Prim – adjunct al Inspectorului Șef,                         Membru 

  Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila 
5.   Burlacu Giorgică   Prim – adjunct al Inspectorului Șef al                      Membru 

  Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
  “Dunărea” al Județului Brăila 

6.   Babeș Marian Gabriel   Inspector Școlar de Educație Fizică și Sport,          Membru 
  Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

7.  Ciochină Gabriel Vasile   
     Ștefan 
 
8.  Vărgatu Eugen   
     Laurențiu  
9.   Alexandru Viorel 
10. Anton Anilena  
11. Iacob Eugen                

  Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică   Membru 
  Brăila 
   
  Președinte, Asociația Județeană de Fotbal Brăila   Membru 
 
 Asociația Județeană de Handbal Brăila                    Membru 
 Asociația Județeană de Atletism Brăila                     Membru 
 Asociația Județeană de Volei Brăila                          Membru 
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Art.2 Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila își desfășoară 
activitatea la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Brăila, instituție care asigură 
secretariatul comisiei. 
Art.3 Atribuțiile Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila sunt cele 
prevăzute de Hotărârea nr. 102/14.02.2016 a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva 
Violenței în Sport și în Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 
competițiilor și a jocurilor sportive. 
Art.4 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 255/27.06.2017 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, www.prefecturabraila.ro. 
 

PREFECT, 
Mădălina COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 03.11.2017 
Nr. 447 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Vădeni 
 
 Ținând cont de dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicată, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente și de prevederile art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa primăriei comunei Vădeni nr. 7647/2017 înregistrată la 
Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 11990/2017; 
 Luând în considerare referatul de aprobare nr. 11990/2017; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefect și instituția prefectului, 
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Vădeni și va avea următoarea componență: 
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1. Coman Stanca Primar Președinte 
2. Dimache Marian Viceprimar Membru 
3. Mustață Lenuța Secretar comună Secretar 
4. Gurgu Cristian Reprezentantul Ocolului Silvic Membru 
5. Culea Dida Inspector compartiment agricol Membru 
6. Mazilu Mihaela Referent urbanism Membru 
7. Ghelase Ștefana Reprezentant al proprietarilor care au 

solicitat teren potrivit legilor fondului 
funciar 

Membru 

8. David Adela Mirela Reprezentant al proprietarilor care au 
solicitat teren potrivit legilor fondului 
funciar 

Membru  

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 372/21.09.2017 își încetează aplicabilitatea. 
Art.3

 

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

PREFECT, 
Mădălina COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 04.12.2017 
Nr. 474 
 
 

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;                                                        

Având în vedere adresa nr. F-389/07.12.2017 a Centrului Militar Județean Brăila, 
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 12652/07.12.2017; 

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 867/06.12.2017 privind exercitarea cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila, de 
către domnul George - Adrian PALADI; 

 În baza referatului nr.12751/11.12.2017; 
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În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

1.  

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

GEORGE – ADRIAN PALADI Prefect 
2.  MARIUS - AURELIAN ȚIRIPA 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.  DUMITRU  MARTA  Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila 

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

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

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

de Muncă Brăila 
12.  ADRIAN BERNHARD 

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

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

14.  DUMITRU AURELIAN 
BLĂNARU 

Director,  Clubul Sportiv Municipal Brăila 

15.  MIHAELA 
CIORĂȘTEANU 

Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila 

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

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

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

19.  VASILE DUMITRAȘC Director,  Direcţia Silvică Brăila 
20.  CIPRIAN  CUZMIN Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
21.  CAMELIA  CARMEN Comisar şef,  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 
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TUDORACHE  Judeţean Brăila 

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

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

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

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

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

GLUGĂ 
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

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

29.  

Secţia 
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 

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.  LAURENȚIU MARIAN 
TOMA 

Împuternicit 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. 393 din 19.10.2017 prin care s-a 
actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura 
continuitatea reprezentării acestora în  Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care 
vor desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea 
persoanelor nominalizate la articolul 1.  
           (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt 
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform 
regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
Art.4 Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul 
Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi  
 
 
 
 
 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

53 

Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică,  prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor  
interesaţi şi pus la dispoziţie prin postarea pe site-ul instituţiei (www.prefecturabraila.ro). 

 
PREFECT, 

George - Adrian PALADI 
 

Contrasemnează 
SUBPREFECT, 

Marius - Aurelian ȚIRIPA 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 483 
 
 

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 dispozițiile H.G. nr. 867/2017 privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Brăila de către 
domnul Paladi George-Adrian, 

În baza referatului nr. 12763/11.12.2017,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

 

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

GEORGE-ADRIAN PALADI Prefect Preşedinte 
 CHIRIAC FRANCISK IULIAN Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Preşedinte 
 ȚIRIPA MARIUS - AURELIAN Subprefect Membru 
 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 
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6. SORIN ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de 
Pensii Brăila 

Membru 

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

MONICA BRATU 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 CĂTĂLIN CANCIU Inspector şcolar general, 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. DUMITRU MARTA  Comisar – şef adjunct, 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 

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 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

55 

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. 
          (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. 384 din 12.10.2017 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, www.prefecturabraila.ro. 
 

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 11.12.2017 
Nr. 485 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila 
 

În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 499 din 07.04.2004, privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor,  

Luând în considerare dispozițiile H.G. nr. 867/2017 privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Brăila de către 
domnul Paladi George-Adrian, 

În baza referatului nr. 12764/11.12.2017,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

 

 (1) Se actualizează componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila, după cum urmează: 
 

GEORGE-ADRIAN PALADI Prefectul  judeţului Brăila  
 MARIUS – AURELIAN ȚIRIPA Subprefectul judeţului Brăila 
   
Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale administraţiei publice 
centrale: 
 
 DUMITREL PRICEPUTU Secretar al judeţului, Consiliul Judeţean Brăila 
 DOINIŢA CIOCAN Viceprimar, Primăria Municipiului Brăila 
 ADRIAN BERNHARD RITZINGER Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială Brăila 
 CAMELIA NEDELCU Preşedinte – Director General cu delegație, Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila 
7. SORIN ENACHE Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii 

Brăila 
8. ANA HĂRĂPESCU Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Brăila 
  9. GABRIEL CIOCHINĂ 

 
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
judeţului Brăila 

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

11. CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie 
Județean Brăila 
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12. VASILE MOȚ Prim adjunct, Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Brăila 

   
Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila 
 
13. TINCA RUSU PREDA Presedinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor 

Vârstnice Brăila 
   
Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari  
 
14. VIORICA NOVAC Preşedinte, Uniunea Județeană Solidaritatea 

Pensionarilor 
15. SANDU TEMISTOCLE  Presedinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de 

Război  Filiala Brăila “Gl. Gheorghe Avramescu” 
16. MARIA GRAMA  Preşedinte, Asociaţia Veteranilor de Război din 

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Filiala 
Brăila 

17. ION DUMITRU Preşedinte, Asociaţia Judeţeană a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala 
Judeţeană Brăila “Mihai Viteazul” 

18. NICOLAE TOMESCU Preşedinte, Asociaţia şi C.A.R.-I.F.N a 
Pensionarilor C.F.R. Sucursala Brăila 

19. LENUŢA CONSTANTINESCU  Preşedinte, Asociaţia Teritorială pentru Asistenţă 
Socială a Persoanelor Vârstnice şi a 
Pensionarilor din judeţul Brăila 

 20. GHEORGHE BUTE Preşedinte, Uniunea Veteranilor de Război şi a 
Urmaşilor Veteranilor de Război – Filiala Brăila 

21. MARIANA IONIȚĂ Vicepreşedinte, Uniunea Judeţeană a Pensionarilor 
Brăila 

22. GRIGORE CIOBICĂ Preşedinte, Asociatia Foştilor Deţinuţi Politic, 
Deportaţilor şi Refugiaţilor – A.F.D.P.R. Judeţ 
Brăila 

23. 
 

TĂNASE CHINGĂ Preşedinte, Asociaţia Strămutaţilor, Refugiaţilor şi 
Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila 

24. ILIE DUDULEA Preşedinte, Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Brăila 

25. MIRON ROȘIORU Președinte, Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul 
Afacerilor Interne – Filiala Brăila 

 
Invitaţi permanenţi  
 
1. ANDREI MARIN Preşedinte, Asociaţia de Pensionari Făurei 
2. GEORGETA IONESCU Presedinte, Asociaţia “Clubul Pensionarilor Ana 

Aslan” din municipiul Brăila 
3. ILIE PETRENCU  Vicepreşedinte, Asociaţia Culturală Pro 

Basarabia şi Bucovina – Filiala Brăila “Vasile 
Voloc”. 
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           (2) La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice al judeţului Brăila pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica 
dezbătută. 
Art.2 (1) La ședințe participă exclusiv persoanele nominalizate în prezentul ordin, fără a se 
admite înlocuirea acestora cu specialiști desemnați ad-hoc, fără capacitate decizională în 
dezbaterea agendei de lucru. 
          (2) În cazuri temeinic justificate, membrii Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila pot fi înlocuiți de către persoanele 
desemnate să le preia atribuțiile de serviciu, conform regulamentului de organizare și 
funcționare al instituției pe care o reprezintă. 
Art.3 Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila este asigurată de către prefect. 
Art.4 Coordonarea secretariatului Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice al judeţului Brăila se asigură de către subprefect. 
Art.5 Secretariatul comitetului este asigurat de doamna Molnar Gabriela, consilier superior în 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi domnul Tomescu Nicolae – din partea 
Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila.  
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 464 din 27.11.2017 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 și îl 
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.prefecturabraila.ro. 

 
PREFECT, 

George - Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
 

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 486 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenței comisiei de implementare la nivelul județului Brăila a 
Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 
 

În conformitate cu art. 18, alin. 1, alin. 2 și alin. 3 din H.G. nr. 640/07.09.2017 pentru 
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/06.12.2017, privind 
exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect 
al judeţului Brăila de către domnul Paladi George - Adrian, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 972/07.12.2017; 

Ţinând cont de referatul nr. 12743/11.12.2017. 
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În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

1. George - Adrian Paladi 

 Se actualizează componența comisiei de implementare la nivelul județului Brăila a 
Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023, în următoarea componență 
nominală:   
 

Prefect  
2. Iulian Francisk Chiriac Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila  
3. Camelia Istrate Reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila 
4. Nicușor Grosu  Reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Brăila 
5. Mariana Lozneanu Reprezentant al Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Brăila 
6. Daniela Adeline Gorgan Reprezentant al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Brăila 
7. Niculina Drăgan Reprezentant al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila 
8. Mihai Sava  Reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județeană Brăila 
9. Eugen Velichi Reprezentant al Oficiului Fitosanitar Brăila. 
 
Art.2 Activitatea comisiei va fi coordonată de către Prefectul Județului Brăila. 
Art.3 Secretariatul comisiei este asigurat de funcționarii publici din Compartimentul 
asigurarea funcționării Colegiului Prefectural din cadrul Instituției Prefectului - Județul Brăila. 
Art.4 Comisia se va întruni lunar sau ori de câte ori situația o va impune. 
Art.5 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 373/22.09.2017 își 
încetează aplicabilitatea. 
Art.6

 

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

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 11.12.2017 
Nr. 487 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţa 
Brăila 
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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; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/06.12.2017, privind 
exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect 
al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 972/07.12.2017; 
 Având în vedere adresa nr. 22837/08.12.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 12688/08.12.2017; 
 În baza referatului de aprobare nr. 12744/11.12.2017; 
 În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, 
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

Nr. 
crt
. 

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

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   

Vicepreşedin
te 

3.  Ion Cristian  Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

 
Vicepreşedin
te 

4.  Ţiripa Marius - Aurelian Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Membru 
5.  Burlacu Georgică  Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului 
Brăila  

Membru 

6.  Gavriliu Marian Cristian Ofiţer specialist, Centrul Operațional, 
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, 

Membru 
Secţia Regională de Poliţie Transporturi 

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

Brăila 
Membru 
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12.  Caloian George  Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Brăila 

Membru 

13.  Zală Renato-Paulu  Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila   Membru 
14.  Mohorea George Împuternicit șef, Oficiul Judeţean 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.  Turiac Adrian  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.  Drăgan Costel  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 

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.  Rusinoiu Laurenţiu  Director general, S.C. Vard Brăila S.A. Membru 
35.  Canciu Cătălin 

 
Inspector şcolar general, 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 Membru 
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Brăila 
40.  Focşa Florica  Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila Membru 
41.  Ritzinger Adrian DirectorBernh

ard 
 Membru executiv, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Brăila 
       
Art.2

1.  

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

 

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, S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie 
Brăila 

Consultant 

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

Consultant 

12.  Rusu 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 

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.  Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate 
Publică a Județului Brăila 

Consultant 

20.  Râșnoveanu Mihaela Manager interimar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Consultant 
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Delia  Brăila 
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, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană 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.  Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Județean 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.  Ion Răzvan Inginer, 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.  Draghia Costică 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 
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48.  Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

49.  Trufașu Titi Consilier superior, Serviciul TIAC, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea 
Inferioară  

Consultant 

50.  Avrămia Mihai Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană 
Brăila 

Consultant 

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. 397 din 23.10.2017 
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, www.prefecturabraila.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, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 488 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

 
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 

pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

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

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. R 1098/22.09.2017, 
transmis cu adresa nr. 6620/28.09.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9807/29.09.2017; 

Având în vedere adresa nr. 22837/08.12.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 12688/08.12.2017;  
 În baza referatului de aprobare nr. 12745/11.12.2017; 
 În  conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”,  art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,       
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,    
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

       
Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 
 
1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 
 
Tipuri de risc gestionate: 
a) inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau 
blocajelor produse de gheţuri şi plutitori;  
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; 
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, 
depuneri de gheaţă, chiciură, polei şi secetă (hidrologică); 
d) poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane. 
 
Coordonator grup: 
Turiac Adrian – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  
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Membri: 
 
 Bădică Alexandru Ofiţer specialist I, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru 

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

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

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

Mediu 
 Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
 Mohorea George Împuternicit șef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 

Brăila 
 Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

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

 Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila 
 Tabarac Anghel Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operațional, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
 Frîncu Cristi-Iulian Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
 Ciubotaru Victor Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
 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. Rusu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii 

Brăila 
3. Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila 
4. Mohorea George Împuternicit șef, Oficiul Judeţean 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. Ion Răzvan Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
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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  
 
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, 

1. 

Secţia Regională de 
Poliţie Transporturi Galaţi 
  
Membri: 
 

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 
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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 
 
Coordonator grup: 
Ciochină Gabriel Vasile Ștefan - Director executiv, 
Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 
 
Membri: 
 
1. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, 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. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 
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7. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru incendii în masă 
Tipuri de risc gestionate: 
a) incendii la fondul forestier 
b) incendii la culturi de cereale păioase sau vegetaţie uscată 
Coordonator grup: 
Burlacu Georgică - Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al 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. Draghia Costică 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: 
Gavriliu Marian Cristian - Ofiţer specialist, Centrul Operațional, 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. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, 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: 
Mohorea George -  Împuternicit șef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
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Membri: 
 
1. Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Judeţean 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. Trufașu Titi Consilier superior Serviciul TIAC, 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. 369 din                   
15.09.2017 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
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afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

George - Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 489 
 

 
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Brăila 
 

Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 4  alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 866/06.12.2017 privind încetarea exercitării, cu 
caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei de publice de prefect al judeţului 
Brăila de către doamna Cochino Mădălina;  
Luând act de prevederile H.G. nr. 867/06.12.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, 
prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul 
Paladi George-Adrian; 

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

1. 

 Se reorganizează Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate  
Privată asupra Terenurilor şi va avea următoarea componenţă: 
 

Paladi George-Adrian Prefectul judeţului Brăila Preşedinte 
2. Marius Aurelian Ţiripa Subprefectul judeţului Brăila Secretar 
 3. Traian Cişmaş  Director Executiv, Directia pentru  Agricultură 

a judeţului Brăila 
Membru 

4. Dana Galan  Şef Serviciu, Controlul Legalităţii, Aplicării Membru 

http://www.prefecturabraila.ro/�


____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

72 

Actelor Normative şi Contencios Administrativ, 
din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Brăila 

5. Giana-Maria Pătrașcu Reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului, 
Reprezentanţa Brăila 

Membru 

6. Vasile Turcitu Director, A.N.I.F. Filiala de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară  

Membru 

7. Costel Drăgan Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Brăila Membru 
8. Petrică Drăgan Director, Oficiul  de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară  Brăila 
Membru 

9. Costică Vîjîiac  Coordonator al activităţii cu specific silvic şi 
cinegetic pentru judeţul Brăila din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi  
Vânătoare Focşani 

Membru 

10. Vasile Dumitrașc  Director, Direcţia Silvică Brăila Membru 
11. Iuliana Baltă Reprezentant al Staţiunii de Cercetare -

Dezvoltare Agricolă Brăila 
Membru 

12. 
 

 Reprezentant al Asociaţiilor Proprietarilor de 
Terenuri Agricole, Legal Constituite. 

Membru 

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 392/18.10.2017 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 celor interesaţi. 
 

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Contrasemnează 
SUBPREFECT, 

Marius - Aurelian ȚIRIPA 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
 

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 490 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice al 
judeţului Brăila 
 
       În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.925/2003 privind 
reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei 
Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Luând în considerare dispozițiile H.G. nr. 867/2017 privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Brăila de către 
domnul Paladi George-Adrian; 

Ţinând cont de Referatul înregistrat sub nr.12813 din 11.12.2017; 
     În temeiul prevederilor art.26 alin.1 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

1. 

 Se actualizează  Grupul Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice al judeţului 
Brăila în următoarea componenţă: 
 

Paladi 
George-
Adrian 

Prefect Instituţia Prefectului-Judeţul 
Brăila 

coordonator grup 

2. Țiripa Marius-
Aurelian 

Subprefect  Instituţia Prefectului-Judeţul 
Brăila 

coordonator 
operativ 

3. Priceputu 
Dumitrel 

Secretar al 
judeţului 

Consiliul Judeţean Brăila coordonator 
operativ 

4. Neagu Iuliana 
Florinela 

Director executiv Primăria Municipiului Brăila membru 

5. Ciorășteanu 
Mihaela 

Şef administraţie Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Brăila 

membru 

6. Bratu Monica Director executiv Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Brăila 

membru 

7.  Cioranu 
Simona 

Manager public Casa Judeţeană de Pensii 
Brăila 

membru 

8. Zainea Lenuţa Consilier juridic Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Brăila 

membru 

9. Puiu Ovidiu  Rector Universitatea “Constantin 
Brâncoveanu” Piteşti 

membru 

10. Bâtcă Mariana Preşedinte Asociaţia Pro Democraţia- 
Club Brăila 

membru 

11. Nistor Vasile Preşedinte U.G.I.R. 1903 – filiala Brăila membru 
 
Art.2 Grupul Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice va îndeplini atribuţiile stabilite 
prin H.G. 925/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte acte normative. 
Art.3 Grupul Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice instituit la nivelul judeţului 
Brăila face parte din Reţeaua Naţională de Modernizare a Administraţiei Publice, iar acţiunile 
grupului sunt coordonate de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice. 
Art.4 Coordonarea operativă a Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice va 
fi asigurată de domnul Țiripa Marius - Aurelian, Subprefect Instituţia Prefectului – Judeţul 
Brăila. 
Art.5 Secretariatul Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice va fi asigurat 
de: 
Molnar Gabriela, consilier, Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila,  
Ciupală Gabriela, consilier, Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila 
Art.6 La data intrării în vigoare a prezentului ORDIN, Ordinul nr.78/07.03.2016 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
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Art.7 Prezentul ORDIN va fi comunicat membrilor şi celor interesaţi prin  grija  
Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice şi Activităţi pentru 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Brăila şi va fi afişat şi pe site-ul 
Instituţiei Prefectului judeţului Brăila, www.prefecturabraila.ro. 
 

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Contrasemnează 
SUBPREFECT, 

Marius - Aurelian ȚIRIPA 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 11.12.2017 
Nr. 492 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

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

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

În baza referatului nr. 12805/11.12.2017,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

Nr. 
crt. 

 Se actualizează componenţa Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila, 
după cum urmează : 
 

Nume și prenume Instituția Funcția 

 PALADI GEORGE-ADRIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Președinte 

 ȚIRIPA MARIUS-AURELIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Vicepreședinte 

 CLOȘCĂ MARIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Secretar 

 GROSU SĂNDEL 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Membru 

 CIOCHINĂ FILIȚA Consiliul Județean Brăila Membru 

http://www.prefectura/�
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 LASCU TENA 

 
Direcția de Asistență Socială Brăila Membru 

 BANUȚĂ ANIȘOARA Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Brăila 

Membru 

 STAN CEZARIA GABRIELA 
 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Brăila 

Membru 

 PÎRJOLEANU IOAN-LUCIAN 
 
 

Inspectoratul de Poliție Județean 
Brăila 

Membru 

 RĂȘCANU ELENA Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ și a 
Cimitirelor Brăila 

Membru 

 AXENTE CARMEN LUIZA 
 

Direcția de Sănătate Publică Brăila Membru 

 MOCANU SIMONA 
 

Direcția Județeană pentru Cultură 
Brăila 

Membru 

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

Membru 

 TIMOFEI IULIAN 
 

Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Brăila 

Membru 

 ANTON GINA 
 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila Membru 

 CIMPOAE SIMONA Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Brăila 

Membru 

 PARNICA ANIȘOARA 
 

Agenția Națională pentru Romi Membru 

 ION MIHAELA 
 

Primăria Municipiului Brăila Membru 

 IANCU ANA MARIA 
 

Primăria orașului Făurei Membru 

          PAVEL ROMICA  
 

 Primăria orașului Ianca Membru 

 GANEA IONUȚ COSTEL 
 

Primăria orașului Însurăței Membru 

 MARDALE DANIELA 
 

Primăria comunei Bărăganul Membru 

 MOISOIU SĂNDIȚA 
 

Primăria comunei Berteștii de Jos Membru 

 PĂDURARU NICOLETA 
 

Primăria comunei Chiscani Membru 

 TOADER MARIUS 
 

Primăria comunei Galbenu Membru 

 MARIN FLORICA 
 

Primăria comunei Gradiștea Membru 

 FLUTURAȘ RĂDIȚA 
 

Primăria comunei Gropeni Membru 

 BADEA GABRIEL 
 

Primăria comunei Jirlău Membru 

 SĂNDULESCU MIHAELA Primăria comunei Măxineni Membru 
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 OLARU VIOLETA 

 
Primăria comunei Movila Miresii Membru 

 BACIU CĂTĂLINA 
 

Primăria comunei Rîmnicelu Membru 

 CRISTIAN CODREANU 
 

Primăria comunei Șuțești Membru 

 VASILE MIOARA 
 

Primăria comunei Traian Membru 

 OANCEA IOANA DANIELA 
 
 

Primăria comunei Unirea Membru 

 PUNGĂ FĂNICA 
 
 

Primăria comunei Victoria Membru 

 IVAN NICOLETA 
 

Primăria comunei Vișani Membru 

 ION FLORIN 
 

Primăria comunei Viziru Membru 

 ION MARCELA 
 

Asociația Romilor Km.10 Brăila Membru 

 ISOFACHE PĂSCULESCU 
GEORGICĂ 

Partida Romilor Pro-Europa Membru 

 CARAIVAN DANIEL 
 

Asociația „Danrom” Brăila Membru 

 CALCAN ȘTEFĂNUȚ Asociația Amfitrionii Inimilor Deschise 
Brăila 

Membru 

 ANTON NICU Centrul Cultural Comunitar « Anton 
Pann » Brăila 

Membru 

 CLOȘCĂ GICU Alianța pentru Unitatea Romilor Brăila Membru 
 
Art.2 Grupul de Lucru Mixt va colabora la întocmirea și punerea în aplicare a Planului 
General de Măsuri la nivel județean, în scopul implementării Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020. 
Art.3 Ordinul Prefectului nr. 388 din 13.10.2017 privind reorganizarea componenţei Grupului 
de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila își încetează aplicabilitatea, începând cu data 
emiterii prezentului ordin. 
Art.4

 

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

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 11.12.2017 
Nr. 493 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare la nivelul județului 
Brăila a modificărilor aduse Codului Fiscal, referitoare la trecerea contribuțiilor 
sociale de la angajator la angajat  

  
În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, modificată și 

completată,  
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, 
Luând în considerare Protocolul privind implementarea unitară a noilor prevederi 

legale în domeniul fiscal și al dialogului social, încheiat între Guvernul României și 
Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția, 
În baza referatului nr. 13156/18.12.2017,  

În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

 

 Se organizează Comitetul de monitorizare la nivelul județului Brăila a modificărilor 
aduse Codului Fiscal, referitoare la trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, 
în următoarea componență: 
 

GEORGE-ADRIAN PALADI Prefect Preşedint
e 

 GEORGETA ADETU Șef serviciu Membru 
 VALERIU PARTENE Confederaţia Naţională a Sindicatelor 

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

Membru 

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

Membru 

 
Art.2 (1) Comitetul are în principal următoarele atribuții: 
- Monitorizează respectarea prevederilor legislației muncii și dialogului social; 
- Face schimb de informații în ceea ce privește stadiul implementării noilor prevederi legale în 
ceea ce privește fiscalitatea și noile prevederi legale în materie de legislația muncii; 
- Analizează sesizările primite privind eventualele încălcări ale legislației muncii și a dialogului 
social; 
- Propune soluții de rezolvare ale situațiilor identificate la nivelul județului Brăila, dacă sunt de 
competența autorităților locale; 
- Transmite de urgență problemele identificate Comitetului de monitorizare la nivel central, 
dacă soluționarea este de competența acestora; 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

78 

- Întocmește rapoarte lunare cu privire la implementarea noilor măsuri fiscale, stadiul lor și 
modul în care sunt aplicate noile măsuri privind legislația muncii; 
Informează lunar opinia publică cu privire la activitatea Comitetului.  
        (2) Comitetul se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea uneia 
dintre părți. 
Art.3 Secretariatul tehnic al Comitetul de monitorizare la nivelul județului Brăila este asigurat 
de doamna Molnar Gabriela, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila. 
Art.4

 

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

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 18.12.2017 
Nr. 501 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenței grupului de lucru interinstituțional pentru 
implementarea Strategiei Județene Antidrog  2014 – 2020 și a Planului Județean de 
Acțiune pentru perioada 2017 – 2020 
 

Având în vedere:  
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784 din 9 octombrie  2013, privind aprobarea Strategiei 
naționale antidrog 2013 – 2020 și a Planului de acțiune 2013 – 2016 pentru implementarea 
Strategiei antidrog 2013 - 2020. 

Ținând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub 
numărul 13274 din data de 20.12.2017 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. k și ale art. 26, alin (1) din Legea nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

Nr 
crt. 

 Se actualizează componenței grupului interinstituțional pentru implementarea Strategiei 
Județene Antidrog  2014 – 2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei 
Județene Antidrog Brăila în perioada 2017 – 2020, după cum urmează: 
 

Instituţia  Persoana desemnată  
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1. 

 
 
Instituția Prefectului Județul 
Brăila 

Prefect,  
George-Adrian PALADI 

Coordonator 
1 

Subprefect 
Marius-Aurelian ȚIRIPA 

Coordonator 
2 

Consilier superior 
Rogoz Chiva 

Membru  

2. Agenția Națională Antidrog – 
Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Brăila 

Inspector de specialitate 
Condrat Olga 

Specialist 
A.N.A - 
membru 

3. Direcția de Asistență Socială 
Brăila 

Șef serviciu  
Mihalcea Lacramioara  

Membru 

Asistent social  
Toader Daniela 

Supleant 

4. Asociaţia „Surorile Clarise ale 
Sfântului Sacrament” 

Consilier Piştiean Nicoleta Membru 

 
5. 

Protoieria Brăila Preot Victor Dragomir Membru 
Voineag Neculai 
Asistent social 

Supleant 

6. Inspectoratul de Poliție Județean  
Brăila 

Subcomisar de poliție  
Costescu Simona 

Membru 

Subcomisar de poliție  
Sarău Ninetta Anna 

Supleant 

7. Direcția de Sănătate Publică  
Brăila 

Inspector Petrescu Dănuţ Membru 
Inspector Mihai Irina Daniela Supleant 

8. Biblioteca Judeţeană „Panait 
Istrati” Brăila 

Manager bibliotecă  
Neagu Dragoş Adrian 

Membru 

Șef Serviciu Corina Ciuraru Supleant 
9. Primăria Municipiului Brăila  Director Guşatu Ionica Membru 

Director interimar Poliția Locală 
Tănase Georgică 

Supleant 

10. Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Brăila 

Lt. Col. Paraschiv Gabriel Membru 
Lt. Ionescu Angelică Supleant 

11. Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţa Educaţională Brăila 

Profesor psiholog  
Datcu Rodica Manuela 

Membru 

Profesor – consilier școlar 
Zaharia Georgeta 

Supleant 

12. Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Brăila 

Consilier de probaţiune  
Cârâc Carmen Georgeta 

Membru 

Consilier Probațiune 
Cambur Florentina 

Supleant 

13. Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Brăila 

Consilier Pascu Neculai Membru 

Consilier Badiu Mihnea Alin Supleant 
14. Centrul de Detenție Tichileşti, 

jud. Brăila 
Inspector principal 
Camelia Ionelia Enache 

Membru 

Sinsp. Alina Gabriela Stănescu Supleant 
15. Consiliul Judeţean  Brăila Vicepreşedinte CJ  

Murea Cătălin Dan  
Membru 

Inspector 
Toma Violeta 

Supleant 
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16. Asociaţia „Diaconia – Căminul 
Speranţei” Brăila 

Director Popescu Honorina  Membru 
Pedagog Feraru Mihaela Supleant 

17. Inspectoratul Școlar Județean 
Brăila 

Inspector şcolar  
profesor Ion Aurelia 

Membru 

Inspector şcolar  
profesor Vargă Vasilică 

Supleant  

18. Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Brăila 

Director adj. DGASPC  
Cimpoaie Simona  

Membru 

Coordonator personal de specialitate 
Atena Avram 

Supleant 

19. Penitenciarul Brăila Comisar şef de penitenciare 
Didi Miler 

Membru 

Subcomisar de penitenciare 
Simona Calu 

Supleant 

20. Serviciul de Combatere a 
Criminalității Organizate Brăila 

Inspector principal Roşca Daniel Costin Membru 
Ag. Șef adj. Ilie Liviu Alin Supleant 

21. S.N. Crucea Roșie  Filiala Brăila Director Florica Focşa  Membru 
22. Asociaţia „Pro Democraţia” Club 

Brăila 
Psiholog Petrica Dincă Membru 
Președinte Bâtcă Mariana Supleant 

 Consiliul Județean al Elevilor 
Brăila 

Președinte 
Vâlu Andreea 

Membru 

Vicepreședinte 
Prodan Georgiana 

Supleant 

23. Poliția Locală Brăila Director Executiv Adjunct 
Tănase Georgică  

Membru 

Șef Serviciu Ordine Publică 
Adetu Lili 

Supleant 

 
Art.2 Obiectivul general al grupului interinstituțional, constituit la nivelul județului Brăila 
constă în optimizarea și extinderea procesului de cooperare interinstituțională pentru 
susținerea activităților de implementare a Strategiei Județene Antidrog  2014 – 2020 și a 
Planului Județean de Acțiune pentru perioada 2017 – 2020. 
Art.3 Obiectivul specific al grupului  interinstituțional, constituit la nivelul județului Brăila 
constă în consolidarea cooperării între instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea, 
combaterea și reducerea consumului de droguri pentru punerea în practică a Strategiei 
Județene Antidrog  și a Planului Județean de Acțiune.  
Art.4 Activitatea grupului interinstituțional se va desfășura pe baza următoarelor principii 
enunțate potrivit accepțiunii Strategiei Naționale Antidrog: 
responsabilităţii sociale – în limitele atribuţiilor şi sferei de acţiune a entităților implicate în 
combaterea și reducerea consumului de droguri; 
participării sociale – implicarea comunităţii şi a structurilor societăţii civile în definirea şi 
implementarea politicilor în domeniul drogurilor; 
coordonării – asigurarea legăturii dintre măsuri, intervenţii, factorii decizionali şi sociali, pe 
baza consensului şi cu respectarea autonomiei structurale, în scopul atingerii unui obiectiv 
comun; 
respectării drepturilor omului – garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în scopul 
evitării stigmatizării, discriminării, insecurităţii şi excluziunii sociale; 
interesului superior al copilului - va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii 
consumatori de droguri; 
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pragmatismului – adoptarea şi implementarea de măsuri şi intervenţii fundamentate pe 
evidenţe ştiinţifice; 
multidisciplinarităţii – consolidarea demersurilor şi intervenţiilor prin îmbinarea diferitelor 
perspective disciplinare şi practici profesionale; 
echilibrului – abordarea proporţională a intervenţiilor din domeniul reducerii cererii şi a ofertei 
de droguri; 
echităţii – garanţia accesului egal şi nediscriminat al tuturor cetăţenilor la programe şi servicii 
în domeniul drogurilor; 
continuităţii – consolidarea şi optimizarea rezultatelor obţinute din implementarea 
documentelor de politici publice anterioare; 
specificităţii – definirea şi implementarea politicilor de răspuns are în vedere nevoile şi 
realităţile specifice fiecărei zone de intervenţie, precum şi implicarea potenţialului local pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 
Art.5 (1) Grupul interinstituțional va fi coordonat de către prefect sub îndrumarea de 
specialitate a reprezentantului Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Brăila. 
          (2) Grupul interinstituțional își desfășoară activitatea, după caz: 
în forma colaborării restrânse, ori de câte ori este necesar în funcție de etapele de 
implementare a documentelor în cauză și a monitorizării acțiunilor/activităților propuse;  
în plen, în prezența majorității membrilor grupului interinstituțional cu ocazia întâlnirilor 
anuale sau ori de câte ori se justifică. 
            (3) Lucrările de secretariat, ale grupului interinstituțional, sunt asigurate de raportorul 
echipei. 
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 166 din 04.05.2017 își 
încetează aplicabilitatea. 
Art.7 Consilierul superior din cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila, membru al grupului 
interinstituțional, va comunica prezentul Ordin celor interesați și îl va aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul instituției www.prefecturabraila.ro  
 

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
  

Brăila, 22.12.2017 
Nr. 514 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea componenței Comisiei județene de coordonare a măsurilor de 
limitare a  epidemiei de rujeolă 

  
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 

risc; 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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În baza dispozițiilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 
2018; 

Având în vedere prevederile H.G nr. 866 din 06.12.2017 privind încetarea exercitării, 
cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului 
Brăila de către doamna Cochino Mădălina și prevederile H.G nr. 867 din 06.12.2017 privind 
exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcţiei publice de prefect 
al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian; 

În baza referatului nr.  13413/27.12.2017;  
În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1

Nr. 
crt. 

 Se actualizează Comisia județeană de coordonare a măsurilor de limitare a  epidemiei 
de rujeolă, în următoarea componență nominală: 
 

Numele și prenumele Funcția/Organizația Funcția în cadrul 
comisiei 

1. George-Adrian 
PALADI 

Prefect 
Instituția Prefectului - Județul Brăila Președinte 

2. Gabriel CIOCHINĂ Director executiv 
Direcția de Sănătate Publică Brăila Vicepreședinte 

3. Dan Catălin MUREA Vicepreședinte 
Consiliul Județean Brăila membru 

4. Doinița CIOCAN Viceprimar 
Primăria Municipiului Brăila membru 

5. Felicia COSTIN Vicepreședinte 
Colegiul Medicilor Brăila membru 

6. Viorica NAUMOV Președinte 
Societatea Medicilor de Familie membru 

7. Nicoleta DAN Biolog 
Direcția de Sănătate Publică Brăila 

membru 

  
Art.2

Nr. 
crt. 

 Secretariatul tehnic al Comisiei județene de coordonare a măsurilor de limitare a  
epidemiei de rujeolă, are următoarea componență nominală: 

Numele și prenumele Funcția/Organizația Funcția în cadrul 
secretariatului 

1. Săndel GROSU Expert 
Instituția Prefectului – Județul Brăila coordonator 

2. Marinela HAZAPARU Consilier 
Consiliul Judeţean Brăila membru 

 
Art.3 Obiectivul general al comisiei constituită la nivelul județului Brăila constă în limitarea  
epidemiei de rujeolă  prin creșterea numărului de copii vaccinați.  
Art.4 Obiectivele specifice ale comisiei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila 
sunt următoarele: 
        (1) Evaluarea situației existente la nivelul județului privind gradul de vaccinare împotriva 
rujeolei; 
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         (2) Creșterea gradului de implicare a factorilor decizionali de la nivelul U.A.T-urilor 
pentru identificarea copiilor nevaccinați; 
        (3) Conștientizarea părinților privind importanța vaccinării;  
        (4) Evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor și evoluției campaniei împotriva 
rujeolei. 
Art.5 Comisia va realiza un Plan de Acțiune Comun Județean care va avea ca scop limitarea 
epidemiei de rujeolă și implicit creșterea gradului de vaccinare. 
Art.6 Regulile de funcționare ale comisiei sunt: 
        (1) Comisia interinstituțională va fi coordonată de către prefect sub îndrumarea de 
specialitate a reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Brăila; 
       (2) În rezolvarea problemelor înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, 
membrii comisiei interinstituționale vor colabora, după caz, cu reprezentanții desemnați ai 
autorităților publice locale care sunt responsabile pentru implementarea  activităților ce au ca 
obiectiv limitarea  epidemiei de rujeolă  la nivel local; 
       (3) Comisia interinstituțională își desfășoară activitatea, în plen, în prezența majorității 
membrilor echipei interinstituționale. Actele emise de comisie sunt hotărâri aprobate cu 
majoritate simplă;  
       (4) În absenţa membrilor desemnați, la ședințele comisiei vor participa înlocuitorii 
acestora, conform actelor de delegare a competențelor; 
      (5) Convocarea comisiei poate fi inițiată de orice membru  în funcție de necesități; 
       (6) Lucrările de secretariat ale comisiei interinstituționale sunt asigurate de secretariatul 
tehnic. 
Art.7 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul 
Prefectului nr. 390/17.10.2017 privind constituirea Comisiei județene pentru identificarea 
zonelor vulnerabile la epidemia de rujeolă, pentru stabilirea centrelor de vaccinare și pentru 
monitorizarea Campaniei de vaccinare împotriva rujeolei de la nivelul județului Brăila. 
Art.8

 

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

PREFECT, 
George - Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 

 
Brăila, 27.12.2017 
Nr. 515 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.616 

din 21 DECEMBRIE 2017 
 
privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 
 
 Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale 
Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Direcţiei Juridic - Contencios APL, Direcției Tehnică, 
Arhitectului Șef, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local 
Municipal Brăila ; 

Luând în considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15.11.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, prevederile art. 16 
alin. (2) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 În baza Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și  
completările ulterioare; 
 Ținând seama de prevederile art.495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2018, se stabilesc, după cum 
urmează: 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale care sunt aplicabile în anul 
fiscal 2018, sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 
sancțiunile prevăzute de art. 493, alin 3), 4) și 5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul anexei Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; 
cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,1 %; 
cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,2 %; 
cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,5 %; 
cota prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completările ulterioare  se stabilește la nivelul de 1,3%; 
cota prevăzută la art. 458 alin (3) și art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 0,4 %; 
cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 2 %; 
cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 5 %; 
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Art.2 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri 
conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %. 
Art.3 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren 
conform art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %. 
Art.4 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
mijloacele de transport conform art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 5 %. 
Art.5 Se stabileşte taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate stipulată la art. 477alin. (5) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 
valoarea de 3 %. 
Art.6 Beneficiază de scutire conform prevederilor art. 456, alin 2 și 464, alin 2 din Legea nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele: 
clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit x); 
clădirile și terenurile aferente acestora, restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind 
Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru 
care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
clădirile și terenul aferent acestora, retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
clădirile și terenul aferent acestora, restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut 
comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată in condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și clădirea cu destinație de 
locuință, realizată pe bază de credite, in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 
19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de 
locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 
proprietar al acesteia. 
Clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, aflată în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Clădirile și terenul aferent acestora, aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile 
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația 
în domeniul ajutorului de stat. 
Clădirile și terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale gratuite de către 
organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 
Criteriile și procedurile de acordare a acestor facilități sunt prezentate in Anexa nr.3. 
Scutirile sau reducerile  de la plata impozitului /taxei pe clădiri, a impozitului /taxei pe teren, a 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 si 469 se aplică, incepând cu 
data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimente le de 
specialitate până la data de 31 martie, inclusiv. 
Art.7 Impozitul pe clădirile / terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice 
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de 
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cel mult 6 luni, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul 
fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție. 
Art.8 (1)Taxa pentru eliberarea/vizarea Avizului de funcţionare referitor la funcţionarea 
unităţilor comerciale de producţie şi de prestări servicii, exclusiv alimentaţie publică, pe raza 
Municipiului Brăila se stabilește pentru anul 2018, în funcție de suprafața de desfășurare a 
activității, respectiv: 
Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 1 mp și 25 mp -     50 lei 
Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 26 mp și 50 mp  –   100 lei 
Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 51 mp și 100 mp  –   150 lei 
Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 101 mp și 250 mp  –   200 lei 
Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 251 mp și 500 mp  –   400 lei 
Suprafața utilă de desfășurare a activității care depășește 501 mp, inclusiv  – 1000 lei 
         (2) Prevederile art.31 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 
activităților comerciale și a serviciilor de piață pe raza Municipiului Brăila aprobat prin prin 
H.C.L.M. Brăila nr.390/2016 vor fi adaptate la prevederile prezentei hotărâri. 
Art.9 Actualizarea redevenței înscrisă în contractele de concesiune având ca obiect spații 
medicale situate în Policlinica Hipodrom, stabilite ca urmare a negocierii, se va realiza anual, 
la începutul fiecărui an fiscal, funcție de rata inflației. 
Art.10 Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității 
administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv al 
împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil, în scopul punerii în 
aplicare a dispozițiilor legale ce impun prezentarea acestuia. 
Art.11 Conform prevederilor art. 162, alin (2), lit. b din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește lista debitorilor 
persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și 
neachitate al căror nivel depășește 1000 lei pentru persoanele fizice si 3000 lei pentru 
persoane juridice. 
Art.12  La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCLM nr. 431/2016. 
Art.13

CAPITOLUL II Impozitul şi taxa pe clădiri 

  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018 şi va fi dusă la 
îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila prin Direcţia Finanţelor Publice locale, iar 
Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesaţi. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
             
                 

A N E X A nr. 1 
la H.C.L.M.  nr.616/21.12.2017 

     
T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile în anul fiscal 2018 
   

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 
persoanelor fizice 
Art.457 alin. (2) 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă– lei/m2 – 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire(condiţii 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
sau încălzire 
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cumulative) 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

1050 630 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

315 210 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

210 184 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

131 79 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A–D 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

                                                                                    
CAPITOLUL III Impozitul şi taxa pe teren – Brăila – localitate rang I 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii 
Art.465 alin. (2) 
Zona în 
cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi – lei/ha – 

0 I II III IV V 

A - 10.403 - - - - 
B - 7.866 - - - - 
C - 5.380 - - - - 
D - 2.558 - - - - 
 
 Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,dupa caz, oricaror 
entitati altele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren care  se datoreaza de  
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare 
impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, 
inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care 
are relatia contractuala cu persoana de drept public. 
 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii  
Art.465 alin. (4) 
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  – lei/ha 
– 

Nr. 
crt. 

Zona A B C D Categoria de folosinţă 
1. Teren arabil 29 22 20 16 
2. Păşune 22 20 16 14 
3. Fâneaţă 22 20 16 14 
4. Vie 48 37 29 20 
5. Livadă 56 48 37 29 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 22 20 16 
7. Teren cu ape 16 14 8 0 
8. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 
 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la 
orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii,asupra nivelurilor stabilite în tabelul 
de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Brăila ca localitate 
urbană de rang I, respectiv coeficientul 5.00. 
Art.465

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

 alin.6 –Ca excepție de la prevederile art.465 alin.(3)- (5), in cazul contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă 
categorie de folosință decat cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se 
calculează conform prevederilor art. 465, alin.7 numai dacă  indeplinesc , cumulativ 
următoarele condiții: 
a) au prevăzut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din 
desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a). 
 

Art.465 – lei/ha –  alin. (7) 
Nr. 
crt. 

Zona Cod Categoria de folosinţă 
1. Teren cu construcţii 33 
2. Teren arabil 53 
3. Păşune 29 
4. Fâneaţă 29 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 58 
5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 
6.1. Livadă până la intrarea pe rod 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 
nr. crt. 7.1 17 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 36 
9. Drumuri şi căi ferate 0 
10. Teren neproductiv 0 
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Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor 
stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului 
Brăila la localitate urbană de rang I, respectiv coeficientul 2.50 pentru zona A, coeficientul 
2.40 pentru zona B, coeficientul 2.30 pentru zona C şi coeficientul 2.20 pentru zona D. 
 
              Impozitul pe mijloacele de transport 
CAPITOLUL IVImpozitul pe mijloacele de transport 
Art.470 alin. 2 
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3 8 , inclusiv 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm 9 3 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm 19 
3 

inclusiv 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm 76 
3 

inclusiv 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm 151 
3 

inclusiv 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 305 3 
7. Autobuze, autocare, microbuze 25 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusive 32 

9. Tractoare înmatriculate 19 
II. Vehicule înregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3 3 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 5 3 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 105 lei/an 
Art.470 alin. 3  În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%  
Art.470 alin. 4  În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective. 
 
Art.470 alin. 5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I. două axe 
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 
 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 
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 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 
 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 
 5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 
II. 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 
 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 
 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 
 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 
 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 
 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 
 7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 
III. 4 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 
 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 
 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 
 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 
 6. Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 
Art.470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an) 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I. 2 + 1 axe 
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 
 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 
 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 
 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 
 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 
 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 
 9. Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 
II. 2 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 
 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 
 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 
 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 
 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 
 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 
 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 
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 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone        2133 3239 
 9. Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 
III. 2 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 
 3. Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 
IV. 3 + 2 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 
V. 3 + 3 axe 
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 
 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 
 
Notă: in cazul autovehiculelor de peste 12tone, ale căror caracteristici tehnice (nr.axe/sarcina 
totală maximă autorizată) nu se regăsesc in clasificația din tabelul de mai sus, vor fi 
asimilate, in vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevăzute la art. 470 
alin.(5) din Codul fiscal  la ultima categorie. 
 
Art.470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa totală maximă autorizată Impozit – lei – 
a) Până la o tonă, inclusive 9 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55 
d) Peste 5 tone 67 
   
                  Mijloace de transport pe apă: 
Art.470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 
3. Bărci cu motor 221 
4. Nave de sport şi agrement  
peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m 221 
peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m 788 
peste 12 m 1175 
5. Scutere de apă 221 
6. Remorchere şi împingătoare:  
a) până la 500 CP, inclusive 587 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusive 954 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusive 1468 
d) peste 4000 CP 2349 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 191 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 191 
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b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, 
inclusiv 294 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 515 
 
Nota: -in cazul mijloacelor de transport pe apă, prevăzute la art. 470 alin.(8) pct.4 a) și b) din 
tabel, impozitul se va datora incepând cu data de intai a anului următor depunerii declarației 
și a documentului care să ateste lungimea ambarcațiunii; (încadrarea se va efectua urmare 
depunerii declarației și a documentului care să ateste lungimea ambarcațiunii). 
       -in cazul nedepunerii documentelor menționate se aplică art. 470 alin.(8) pct. 4 li t c) din 
tabel.             
 
CAPITOLUL V  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
Art.474 – lei –  alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în 
mediul urban 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
a) până la 150 m2 6 , inclusiv 
b) între 151 şi 250 m2 7 , inclusiv 
c) între 251 şi 500 m2 9 , inclusiv 
d) între 501 şi 750 m2 12 , inclusiv 
e) între 751 şi 1000 m2 14 , inclusiv 
f) peste 1000 m 14 + 0,01 lei/m2 2, 

pentru fiecare m2 
care depăşeşte 
1000 m2 

Art.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza ției inițiale. 
  
Art.474 15  alin. (4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 
Art.474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire 
rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcții. 
Art.474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții 
decat cele menționate la alin.(5) este egala cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% 
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza ției inițiale. 
Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a 
unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. 
Art.474 15 lei, pentru 

fiecare m
 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări 2 afectat 
Art.474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de 
organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă 
autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de șantier 
Art.474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, 
căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
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construcție 
Art.474 8 lei, pentru 

fiecare m
 alin. (14)Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, 

containere , tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj , firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice. 

2 de 
suprafaţă ocupată 
de construcţie 

Art.474 13 lei, pentru 
fiecare record 
 

 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările 
de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 
Taxa de urgentă pentru eliberarea certificatului de urbanism având ca 
scop elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcții privind lucrări de construire / desființare in termen de 7 
zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 

 
            150 lei 

Taxa de urgentă pentru eliberarea certificatului de urbanism având ca 
scop efectuarea de operațiuni notariale privind circulația imobiliară, in 
termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii 

 
             100 lei 

Taxa aviz CTUAT             155 lei 
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției               15 lei 
Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării 
construcției, in termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii 

              45 lei 

Art.474   9 lei  alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă (eliberare certificat în termen de 7 zile lucrătoare de 
la data depunerii cererii) 
Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală in termen de trei zile de la data depunerii cererii (eliberare 
certificat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii) 

17 lei 

Art.475 20 lei  alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 
Art.475 25 lei/buc    alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator  
Art.475 25 lei/buc  alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 
Art.475   alin.(3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea activității de alimentație publică CAEN 5610, 5630 
și alte activități recreative și distractive- clasa CAEN 932 
a) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 1 mp si 10 
mp. 

800 lei 

b) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 11mp si 50 
mp 

1600 lei 

c) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 51 mp si 100 
mp 

2500 lei 

d) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă  intre 101 mp si 
250 mp 

3300 lei 

e)suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 251mp si 
500mp 

          4000 lei 

e)suprafața utilă de desfășurare a activității care depășește 501 mp, 
inclusiv 

5000 lei 

Cuantumul taxei  pentru eliberarea autorizatiei privind  desfășurarea 
activității cu caracter temporar de alimentație publică CAEN 5610, 5630 
și alte activități recreative și distractive- clasa CAEN 932 

 

a) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 1mp si 10 67 lei/luna 
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mp 
b) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 11mp si 50 
mp 

133 lei/luna 

c) suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 51 mp si 100 
mp 

208 lei/luna 

d)suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 101 mp si 
250 mp 

275 lei/luna 

e)suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă intre 251mp si 
500mp 

333 lei/luna 

f) suprafața utilă de desfășurare a activității care depășește 501 mp , 
inclusiv 

417 lei/luna 

    
CAPITOLUL VI  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Art.478

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

 alin. (2) 

– lei/m2 sau fracţiune de m2 – 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economica 

34 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

24 

 
| CAPITOLUL VII                                                                | 
| Impozitul pe spectacole 
 
 Manifestare artistică sau activitate distractivă: Niveluri aplicate 

în  
2018 

 a.) Spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic, sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui 
film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă, internă sau internaţională 

Art.481 
alin. (2) lit. 
a)şi lit. b) 

cota 2 % 
din suma 
încasată din 
vânzarea 
biletelor şi 
abonamentelor 

b.) oricare alte manifestări artistice, decât cele enumerate 
la lit. a), precum: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, 
recitaluri sau alte manifestări artistice ori distractive care au 
un caracter ocazional 

cota  5 % 
din suma 
încasată din 
vânzarea 
biletelor şi 
abonamentelor 

 
Taxe speciale 
 
     Art.484
Taxa specială de salubrizare 

 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
9,50 
lei/lună/persoană 

Taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală - 
eliberate in ziua depunerii cererii 

  25 lei 

 
Alte taxe locale 
 
Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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pentru parcarea ocazională a autoturismelor în sistem orar 1 leu/autoturism/oră 
pentru parcarea ocazională a autoturismelor sub 1 ora 0,5 bani/autoturism 
pentru parcarea ocazională a celorlalte vehicule 0,5 lei/mp/oră 
depozitarea de materiale 0,5 lei/mp/oră 
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului sau prestărilor 
de servicii 0,5 lei/mp/oră 

desfăşurarea temporară a unor spectacole şi alte activităţi similare 0,2 lei/mp/oră 
pentru alte activităţi de natura celor de mai sus 0,5 lei/mp/oră 
taxa vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice și a 
monumentelor de arhitectură 5 lei/persoană 

taxa specială pentru oficiere căsătorie in zilele nelucraătoare 165 lei 
taxa acces pentru filmare căsătorii 30 lei/eveniment 
taxa acces fotografiere căsătorii 20 lei/eveniment 
taxa specială pentru oficierea căsătoriilor in alte locații in afara sediului 
Primăriei, locații stabilite prin dispoziție a Primarului mun. Brăila 100 lei/eveniment 

taxa pentru eliberare adeverință privind apartenența la domeniul public și 
privat al Municipiului Brăila (eliberare adeverință în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii) 

10 lei 

taxa de urgență eliberare adeverință privind apartenența la domeniul 
public și privat al Municipiului Brăila (eliberare adeverință în termen de 3 
zile lucrătoare de la data depunerii cererii) 

8 lei 

taxa pentru avizul de publicitate 24 lei/mp/lună 
taxa pentru acordul pentru afisaj electoral 5 lei/mp/lună 
taxa permis pentru activități promoționale 10 lei/mp/lună 
taxa pentru emiterea unui aviz preliminar 5 lei/aviz 
taxa pentru emiterea unui acord pentru execuție cale de acces 5 lei/acord 
taxa pentru emiterea unui aviz de incepere a lucrărilor subterane conf. HCLM 

nr.426/28.09.2017 
  
taxa pentru eliberarea adeverinței privind apartenența la domeniul public și privat al 
Municipiului Brăila și a certificatului de nomenclatură stradală se achită anticipat. 
 
 - taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto după cum urmează  
 
Masa totală maximă autorizată Lei/zi Lei/lună Lei/trim. Lei/an 
Până la 3,5t inclusiv 7 76 216 650 
Între 3,5t şi 5 t inclusiv 9 98 281 844 
Între 5t şi 10t inclusiv  13 130 369 1191 
Între 10t şi 15t inclusiv 16 163 477 1515 
Între 15t şi 20t inclusiv 22 216 617 1949 
Peste 20t 28 281 801 2490 
Taxă de urgenţă pentru eliberare în 24h  
de la data depunerii cererii                                                                                                       
15 lei 
 
taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto, pentru transporturi agabaritice, 
după cum urmează: 
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Nr. 
crt. 

Masa autovehiculului 
Agabaritic 

Taxă pe km parcurs – lei - 

1. Până la 10 t 27 
2. Între 10 – 20 t 48 
3. Între 20 – 40 t 65 
4. Peste 40 t 108 
Taxă de urgenţă pentru eliberare în 24h  
de la data depunerii cererii                                                       
15 lei 

  
    Art.486

 

 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
              

  Nivel 
aplicabil în 
anul 2018 
lei 

1. Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei pentru vehicule 
lente, care se stabileşte în sumă fixă, pentru fiecare vehicul care 
folosește infrastructura publică locală şi se plăteşte integral până la 
primul termen de plată 

 
53 

2. Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate 
obținerii de venit 

13 lei/zi 

3. Impozit mijloace de transport pe apă , altele decat cele prevazute la art. 
470 alin(8) din Legea 227/2015 

 

 Pontoane, construcții plutitoare, instalații plutitoare 146 lei 
 bacuri și poduri plutitoare 1028 lei 
 pontoane restaurant sau orice construcție plutitoare cu destinația f inală 

de restaurant, hotel și altele asemenea 
406 lei 

              Denumirea vehiculului lent 
1 Autoexcavator ( excavator pe autoşasiu) 
2 Autocositoare 
3 Autogreder sau autoscreper 
4 Buldozer pe pneuri 
5 Compactor autopropulsat 
6 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau 

excavator pe pneuri 
7 Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 
8 Freză rutieră 
9 Încărcător cu cupă pe pneuri 
10 Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 
11 Macara cu greifer 
12 Macara mobilă pe pneuri 
13 Macara turn autopropulsată 
14 Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele : 
      - lucrări de terasamente     
      - construcţia şi întreţinerea drumurilor 
      - decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
      - finisarea drumurilor 
      - forat 
      - turnarea asfaltului 
      - înlăturarea zăpezii 
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15 Saşiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne 
16 Tractor pe pneuri 
17 Troliu autopropulsat 
18 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
20 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
21 Vehicul pentru marcarea drumurilor 
22 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 
23 Motostivuitoare 

     
Art.486 565 lei  alin. (4) 
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 
Art.486

32 lei 
 alin. (5)  

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 
Taxa de eliberare a duplicatului pentru Avizul / Autorizația de funcționare 
emise după data de 01.01.2017 in baza  noului Regulament aprobat prin 
H.C.L.M. nr. 390/28.11.2016 

20 lei 

Taxa specială pentru eliberarea de copii din arhiva unității și certificare a 
acestora 10 lei/pagina 

Taxa specială pentru istoricul de rol 10 lei 
Taxa specială pentru eliberarea de copii necertificate a unor documente 
din arhiva unitatii 1 leu/pagina 

Taxa speciala pentru efectuarea de fotocopii 0,3 lei/pagina 
 
   Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public, se încasează anticipat, prin 
serviciul de specialitate .  
 Taxele de urgenţă prevăzute anterior se încasează anticipat, odată cu depunerea 
cererii. Dacă cererea nu poate fi soluţionată în procedura de urgenţă taxa se restituie 
solicitantului.  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
PETRESCU EDUARD – HERERA 

 
 

A N E X A nr. 2 
la H.C.L.M.  nr.616/21.12.2017 

 
SANCŢIUNI                                                             
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art.493 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696  lei  alin. (3) 

Art.493
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

 alin. (4) 

  
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art.493 (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:–  alin. (5) 
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contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 
2784 lei.Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei. 

  
Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
PETRESCU EDUARD – HERERA 

 
 

A N E X A nr. 3 
H.C.L.M.  nr.616/21.12.2017 

 
Procedurile şi criteriile de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren 
stabilite pentru persoanele juridice prin H.C.L. nr.616/21.12.2017 privind Stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2018 . 
 
I. Scutirea la plata impozitului/taxei pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial, altele decat 
cele prevazute la alin.(1) lit. x) 
A. Criterii de acordare  a facilitatilor: 
Clădirile să fie clasate ca monumente istorice , de arhitectură sau arheologie, muzee sau 
case memoriale; 
Scutirea se acordă persoanelor juridice doar pentru suprafața in care nu se desfășoară 
activități economice; 
Scutirea se aplică incepând cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
Dacă in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se 
acordă scutirea de impozit/taxa pe clădiri , persoanele in cauză trebuie sa depună declarații 
fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora; 
Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea 
impozitului/taxei pe clădiri incepând cu data acordării facilității. 
B. Acte necesare 
Scutirea se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la organul fiscal, insoțită de următoarele 
documente: 
-documente de constituire a persoanei juridice și actul de identitate a reprezentantului legal; 
-documente de proprietate sau de folosin ță/administrare/concesionare/ inchiriere; 
- document justificativ privind clasarea clădirii ca monument istoric, de arhitectură sau 
arheologie, muzeu sau casă memorială; 
- declarație pe propria răspundere ca in clădire nu se desfășoară activități economice, sau in 
cazul in care, in parte de cladire se desfășoară activități economice, declarație privind 
suprafața in care se desfășoară acestea, contractul de inchiriere, comodat sau alt înscris prin 
care s-a atribuit folosința acelei părtți din clădire in vederea desfășurării activității economice. 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dmmbu/ordonanta-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2017-11-23�
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnry/legea-nr-180-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraventiilor?d=2017-11-23�
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II. Scutirea la plata impozitului /taxei pentru clădirile / terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de catre organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale 
 
Criterii de acordare a facilitatilor 
 
1) Se acordă numai pentru clădirile și terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii 
sociale; 
2) Furnizarea serviciilor sociale să se desfășoare pe tot parcursul anului f iscal pentru care se 
acordă facilitatea; 
3) Are toate creanțele fiscale restante achitate la data de 31.12.2017; 
4) Furnizarea de servicii sociale se va face gratuit. 
5) Scutirea se aplică incepând  cu  data  de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
 6) Dacă in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se 
acordă scutirea de impozit/taxa pe clădiri /teren, ONG-urile și întreprinderile sociale trebuie 
să depună declarații fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora; 
7) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea 
impozitului/taxei pe clădiri/teren incepând cu data acordării facilitătii. 
 
Acte necesare 
 
Scutirea se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la organul fiscal, insoțită de următoarele 
documente: 
actul de inființare al ONG -urilor / intreprinderilor sociale; 
statutul ONG-urilor/intreprinderilor sociale; 
certificate/atestat de acreditare  ca furnizor de servicii sociale; 
actul de proprietate; 
autorizatie de functionare( licentiere) pentru locatie. 
 
III. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.1alin. (10) din 
OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 
pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes  public. 
 
Cultele religioase din România sunt recunoscute potrivit Legii nr. 489/28.12.2006, 
republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. 
 
A. Criterii de acordare a facilităților 
1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren  se acordă in cazul in care imobilele 
retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din invățământ sau sănătate iar noul 
proprietar menține afectațiunea de interes public; 
2) Scutirea se acordă numai in cazul in care sunt toate creanțele fiscale  restante achitate la 
data de 31.12.2017; 
 3)Scutirea se aplică incepând  cu  data  de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
      4) Dacă in cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea 
      Condițiilor in care se acordă scutirea de impozit/taxa pe clădiri/teren , persoanele  
      in cauză trebuie să depună declarații fiscale in termen de 30 de zile de la apariția  
     acestora; 
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5) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și  
  recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepând cu data acordării facilității. 
 
B.Acte necesare 
 
Scutirea se acordă pe bază de cerere scrisă , depusă la organul fiscal, insoțită de 
următoarele documente: 
documentele de recunoaștere a calității de cult; 
decizia de retrocedare; 
extras de carte funciara; 
contractul de inchiriere /comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități 
de interes public. 
 
IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirile / terenurile restituite potrivit art.1 alin. (5) din OUG 
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor 
aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care 
proprietarul menține afectațiunea de interes public. 
 
A.Criterii de acordare a facilitătilor 
1) Scutirea la plata impozitului pe clădire/teren se acordă in cazul in care imobilele restituite 
sunt afectate unor activități de interes public, iar noul proprietar menține afectațiunea de 
interes public; 
     2) Scutirea se acordă numai in cazul în care, la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale  restante achitate; 
     3) Scutirea se aplică începând  cu  data  de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care 
detin documente justificative emise pâna la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și 
sunt depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
          4) Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în 
care se acordă scutirea de impozit/taxa pe clădiri/teren , persoanele în cauză trebuie să 
depună declarații fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora; 
         5) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și  
        recalcularea impozitului/taxei pe clădiri incepând cu data acordării facilității. 
 
B.Acte necesare 
Scutirea se acordă pe bază de cerere scrisă , depusă la organul fiscal, insoțită de 
următoarele documente: 
actul de constituire; 
decizia de restituire; 
extras de carte funciară; 
contractul de inchiriere / comodat din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de 
interes public. 
 
Procedurile şi criteriile de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren 
stabilite pentru persoanele fizice prin H.C.L. nr.616/21.12.2017 privind Stabilirea impozitelor 
si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2018 . 
 
I. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16  din  Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public 
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A. Criterii de acordare a facilităţilor 
1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001; 
2) clădirea  şi terenul  să fie în proprietatea  persoanelor  îndreptățite  la restituire   potrivit  
Legii nr. 10/2001; 
3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii/terenului; 
4) Scutirea se aplică incepând cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
5) Scutirea se acordă  numai in cazul in care, la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale  restante achitate; 
 
B. Acte necesare 
(1)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu 
originalul: 
a) act identitate; 
b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001; 
c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public. 
 
II. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.1 alin. (10) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor religioase din  România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţinea de interes public 
 
A.Reguli generale 
 
(1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006, 
republicată, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri 
retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.94/2000 
republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren. 
 
B.Criterii de acordare a facilităţilor 
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele 
retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, 
finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar 
menţine afectaţiunea de interes public. În această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul 
unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor 
de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor. 
(2) Scutirea se aplică incepând cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
(3) Scutirea se acordă numai în cazul în care, la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale restanțe achitate; 
 (4) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 
 
- declaraţia fiscală de stabilire a impozitului; 
- documentele de recunoaştere a calităţii de cult; 
- decizia de retrocedare; 
- extras de carte funciară; 
- contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor 
activităţi de interes public. 
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III.  Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.1  alin.(5) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care 
au aparținut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public 
 
A.Reguli generale 
(1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România constituite şi organizate potrivit legii 
române, care au în proprietate clădiri şi terenuri restituite potrivit  art.1  alin.(5) din 
O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren. 
 
B.Criterii de acordare a facilitaţilor 
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele 
restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate 
sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,  iar noul proprietar menţine 
afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această perioadă 
noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În 
acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor. 
(2) Scutirea se aplica incepand cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
(3) Scutirea se acordă  numai în cazul în care , la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale  restanțe achitate; 
 (4) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 
- declaraţia fiscală de stabilire a impozitului; 
- actul de constituire 
- decizia de restituire; 
- extras de carte funciară; 
- contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor 
activităţi de interes public. 
 
IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirea  nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în 
condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu 
Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări 
publice şi construcţii  de  locuinţe,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  
nr.82/1995,  cu modificările şi completările ulterioare. 
 
A. Criterii de acordare a facilităţilor 
1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 
din Legea nr.114/1996,  actualizată  sau  clădirea  cu  destinație  de  locuință  realizată  pe  
bază  de  credite  să  fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, 
actualizată; 
2)  clădirea  să  fie  în  proprietatea  persoanei  fizice  beneficiare  a  Legii  114/1996,  
respectiv  O.G. nr.19/1994; 
3) Scutirea se aplică incepând cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
4) Scutirea se acordă  numai in cazul in care, la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale  restante achitate; 
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B. Acte necesare 
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu 
originalul: 
a) act identitate; 
b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. 
nr.19/1994. 
 
V.   Scutire   la   plata   impozitului   pe   clădirea/terenul   folosit   ca   domiciliu   şi/sau alte 
clădiri/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 
alin.(1) lit. B) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 
A. Criterii de acordare a facilităţilor 
1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(1)b) și art.4(1) 
din Legea nr.341/2004; 
2) clădirea şi terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu; 
3) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată; 
4) Scutirea se aplica incepand cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
5) Scutirea se acordă  numai în cazul în care , la data de 31.12.2017, sunt toate creanțele 
fiscale  restante achitate; 
 
B. Acte necesare 
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la 
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu 
originalul: 
a) act identitate; 
b) acte de proprietate; 
c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri din 
închiriere; 
d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3(1)b) și art.4(1) din Legea 
341/2004. 
 
VI. Scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât 
cele prevăzute la alin.(1) lit. x) 
Criterii de acordare  a facilitatilor: 
Clădirile să fie clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee sau 
case memoriale; 
Scutirea se acordă persoanelor fizice doar pentru suprafața în care nu se desfășoară 
activități economice; 
Scutirea se aplică începând cu  data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin 
documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și sunt 
depuse până la data de 31 martie, inclusiv; 
Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în care se 
acordă scutirea de impozit/taxa pe clădiri, persoanele in cauză trebuie să depună declarații 
fiscale in termen de 30 de zile de la apariția acestora; 
Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea 
impozitului/taxei pe clădiri incepând cu data acordării facilității. 
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B. Acte necesare 
Scutirea se acordă pe baza de cerere scrisă, depusă la organul fiscal, insoțită de următoarele 
documente: 
- actul de identitate a proprietarului; 
-documente de proprietate sau de folosin ță/administrare/concesionare/ inchiriere; 
- document justificativ privind clasarea clădirii ca monument istoric, de arhitectură sau 
arheologie, muzeu sau casă memorială; 
- declarație pe propria răspundere că în clădire nu se desfășoară activități economice, sau în 
cazul în care, în parte de clădire se desfășoară activități economice, declarație p rivind 
suprafața în care se desfășoară acestea, contractul de închiriere, comodat sau alt inscris prin 
care s-a atribuit folosința acelei părți din clădire în vederea desfășurării activității economice. 
 
VII. Dispoziţii finale 
 
(1) Beneficiarii scutirilor/reducerilor au obligaţia să depună declaraţii în termen de 30 de zile 
de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: 
-intervin schimbări privind domiciliul fiscal; 
-intervin schimbări privind situaţia juridică de natură să conducă la modificarea impozitului 
/taxei pe clădiri/teren; 
-intervin schimbări privind denumirea/identitatea; 
-intervin schimbări în ceea ce priveşte misiunea/scopul/etc. 
-orice alte schimbări/modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării 
scutirii/reducerii. 
 (2) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 
 
(3) Scutirile şi/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă începând cu 
data de 1 ianuarie 2018 pentru persoanele care deţin documente justificative emise până la 
data de 31 decembrie 2017 şi le-au depus la compartimentul de specialitate până la data de 
31 martie 2018 inclusiv. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
PETRESCU EDUARD – HERERA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.617 

din 21 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile 
începând cu data de 01.01.2018 
 

Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, 
Direcției Tehnice și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală 
Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;  
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.101/2006, Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. d) şi (6) lit.a) pct.14 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.1 Se aprobă tarifele activităților din cadrul serviciului de salubrizare, valabile începând cu 
data de 01.01.2018, după cum urmează: 
           (1) Tariful pentru salubrizare menajeră (colectarea separată și transp ortul separat al 
deșeurilor menajere, depozitare deşeuri menajere și monitorizare), conform anexei nr.1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2) Tarifele pentru salubrizarea stradală sunt prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  (3) Tarifele pentru activitatea de deszăpezire manuală, sunt prevăzute în anexa nr.3, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (4) Tarifele pentru activitatea de deszăpezire mecanică și materiale antiderapante sunt 
prevăzute în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (5) Tarifele pentru depozitare deșeuri inerte sunt prevăzute în anexa nr.5, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. nr.423/20.12.2010, H.C.L.M. 
nr.340/09.12.2014 și H.C.L.M. nr.457/22.12.2016 își încetează aplicabilitatea. 
Art.3

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Tehnice și Serviciului de 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul 
de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila,  iar Secretarul Municipiului 
Brăila o va comunica celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.649 

din 21 DECEMBRIE 2017 
 

privind: modificarea H.C.L.M. nr. 191/31.05.2013 referitoare la „Aprobarea modalităţii 
de gestiune, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a 
parcărilor de pe raza Municipiului Brăila” 
  
 Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
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Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, 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.51/2006, Legea serviciilor  comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OGR 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, OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările și c ompletările ulterioare și Legii nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  
 În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c) și d) şi (6) lit.a) pct.11 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45 alin. (1) și (3)  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 modificarea Regulamentului serviciului de administrare a parcărilor aflate pe 
raza Municipiului Brăila, aprobat prin anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.191/31.05.2013, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.191/31.05.2013 se înlocuiește cu anexa la prezenta 
hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul 
de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, Direcția Juridic Contencios 
Administrație Publică Locală și Direcția Tehnică, iar Secretarul Municipiului Brăila o va 
comunica celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 
 

Anexa nr.1 
la H.C.L.M.nr.649/21.12.2017      

 
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR 
AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI BRĂILA 
 
CAPITOLUL I.  
DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar local şi condiţiile privind 
desfăşurarea serviciului de administrare a parcărilor din  Municipiul Brăila.  
 
Art.2 Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale: 
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
- O.G. nr 71/2002-privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 
- Hotărârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a 
O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 
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- O.U.G. nr. 195/2002 republicată în 2006 privind circulaţia pe drumurile publice modificată şi 
completată ulterior, aprobată prin Legea nr. 49/2006; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 
nr. 195/2002; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi corectarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului; 
- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicată; 
- Ordin M.T. nr.49/1998 – Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile urbane. 
 
Art.3 (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare şi Gospodărire Locală, înfiinţat şi organizat de autoritatea administraţiei publice 
locale, care va presta serviciul de administrare a parcărilor în gestiune directă, conform 
hotărârii C.L.M. Brăila. 
 (2) S.U.P.A.G.L. Brăila, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, 
primeşte în administrare parcările amplasate pe domeniul public şi privat al Municipiului 
Brăila. 
 
Art.4 Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au 
caracter obligatoriu. Consiliul Local al Municipiului Brăila poate aproba şi alţi indicatori de 
performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciul de administrare parcări, pe baza unor 
studii de specialitate. 
 
CAPITOLUL II  
DEFINIŢII 
 
Art.5 Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni: 
 a) Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin 
hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate 
prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;  
 b) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile, intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de 
lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora;  
 c) Infrastructura edilitar-urbană 

 d) 

- ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite 
potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, 
dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară şi terenurile aferente, 
destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-urbane; infrastructura edilitar-urbană face parte 
din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului 
juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;  

Operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un 
stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate 
juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi 
capacitatea de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, unul sau mai multe 
servicii/activităţi din sfera serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii, 
precum şi funcţionarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente 
acestuia/acesteia; prin derogare de la prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările ulterioare, activitatea operatorilor furnizori/prestatori de 
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servicii/activităţi din sfera serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ teritoriale nu presupune obţinerea şi deţinerea unei licenţe.  
 e) Activităţi edilitar gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public 
local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea administraţiei publice locale, prin care se 
asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţii, 
precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunitatea locală; 
 f) Parcare - spaţiu destinat în mod special staţionării autovehiculelor semnalizat prin 
indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului şi de restul 
domeniului public şi privat; 
g) Parcare privată - orice parcare amenajată pe un teren proprietate privată; 
h) Parcare publică – spatiu public amenajat, aflat pe terenurile ce aparțin domeniului public 
sau privat al orașului, delimitat prin ma rcaje orizontale perpendiculare sau oblice fată de 
marginea părții carosabile a drumului semnalizate prin indicatoare cu simbolul „P”. 
i) Parcare publică cu plată – parcare amenajată pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Brăila, pentru folosirea căruia se percepe taxa de parcare. 
 j) Parcare de resedință - orice parcare amenajată la mai puţin de 30 m de frontalul 
imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, cu excepţia parcărilor de pe căile de 
comunicaţii semnalizate corespunzător; 
 k) Adresa de domiciliu - se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de 
proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, 
beneficiar de masă succesorală, etc.). 
 l) Tarif – suma de bani datorată in conformitate cu prezentul regulament, pentru 
ocuparea de către un autovehicul a domeniului public, pe durata sta ționării sau parcării, locuri 
special amenajate; 
 m) Tichet de parcare – document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade 
determinate de ½ oră, 1 oră sau mai multe ore și a cărui valabilitate dă dreptul posesorului să 
parcheze legal in perioada indicată; 
 n) Valabilitatea tichetului – operațiune prin care se verifică luna, ziua, ora și minutul de 
la care incepe perioada de staționare. 
 o) Prin autovehicul se ințelege vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de 
propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă in mod obișnuit pe 
drumurile publice. 
 p) Abonament – document care atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă 
determinată de timp ( lună, trimestru, an), dar nu mai puțin de 50 de ore / lună și care oferă 
posibilitatea posesorului la utilizarea oricărei parcări publice cu plată în intervalul orar 
solicitat. 
 r)  S.U.P.A.G.L. - Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală, 
înfiinţat şi organizat de autoritatea administraţiei publice locală a Municipiului Brăila. 
 
CAPITOLUL III. 
ORGANIZAREA ŞI GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE PARCĂRI 
 
Organizarea şi funcţionarea Serviciului de Administrare parcări 
  
Art.6 Administrarea locurilor de parcare se va realiza conform hotărârilor autorităţilor 
administraţiei publice locale a Municipiului Brăila, de către S.U.P.A.G.L. prin gestiune directă, 
stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră a Municipiului Brăila. 
 
Art.7 Parcările vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate 
sau pe bază de abonament şi/sau contracte pe perioade limitate valabile până la 31 
Decembrie a anului în curs, cu posibilitate de prelungire prin ACT ADITIONAL. 
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Art.8 Abonamentele şi tichetele de parcare vor fi expuse la loc vizibil în interiorul mijlocului 
auto. 
 
Art.9 Perioadele pentru care se vor acorda abonamente sau se vor încheia contracte, vor fi 
stabilite de S.U.P.A.G.L Brăila.,  aceasta stabilind şi datele şi limitele de valabilitate a 
acestora. 
  
Art.10 Se vor atribui gratuit locuri de parcare pentru mijloacele auto aparţinând serviciilor de 
intervenţie, precum poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţie utilităţi.  
Prin excepţie, Primarul Municipiului Brăila poate atribui gratuităţi şi în alte situaţii speciale.  
 
Art.11 Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, 
complexe comerciale, sedii de birouri, săli de spectacole, baze sportive pot fi atribuite 
acestora, prin închiriere. 
 
Art.12 Funcţionarea serviciului de administrare parcări se va face în condiţii de transparenţă, 
prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative.  
 
CAPITOLUL IV.  
ASIGURAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE PARCĂRI  
  
Art.13 (1) Gestiunea serviciului de administrare parcări  în Municipiul Brăila se realizează  în 
condiţiile Legii nr. 51/2006, prin  gestiune directă. 
 (2)Gestiunea directă a serviciului de administrare parcări este aprobată  prin hotărâre 
a C.L.M. Brăila, având în vedere Strategia de Dezvoltare a Municipiului Brăila şi corelat cu 
Programul de lucrări stabilit de autoritatea administraţiei publice locală. 
 (3)Activităţile specifice serviciului de administrare parcări se organizează şi se 
desfăşoară pe baza Regulamentului serviciului şi a Caietului de sarcini, ambele  aprobate 
prin hotărârea C.L.M. Brăila. 
 (4)Serviciul de administrare parcări se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la 
nivelul municipiului, a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestui serviciu. 
 
Art.14 (1) Gestiunea directă se realizează prin S.U.P.A.G.L. Brăila în calitate de  operator de 
drept public înfiinţat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în 
administrare adoptate de autoritarea deliberativă a acestuia; acest operator este serviciu 
public de interes local cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat prin hotărârea autorităţii 
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale. 
 (2) S.U.P.A.G.L. Brăila în calitate de operator, organizat ca serviciu public de interes 
local, cu personalitate juridică, are patrimoniu propriu şi elemente patrimoniale ale Primăriei 
Municipiului Brăila date în administrare, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se 
bucură de autonomie financiară şi funcţională;  operatorul  este subiect juridic de drept fiscal, 
este  titular al codului unic de înregistrare fiscală şi posedă cont deschis la Trezoreria 
Municipiului Brăila întocmind totodată  în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi 
situaţii financiare anuale. 
 (3) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă 
furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, şi a 
sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
 (4) S.U.P.A.G.L. Brăila în calitate de operator îşi desfăşoară activitatea în regim de 
gestiune directă pe baza Regulamentului serviciului de administrare parcări din Municipiul 
Brăila şi a Caietului de sarcini aprobate de Consiliul Local Municipal Brăila. 
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 (5) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului se reportează în anul următor 
cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din 
împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit 
acordurilor de finanţare încheiate cu organismele respective. 
 
Art.15 (1) Activitatea de monitorizare, precum şi controlul respectării prevederilor 
Regulamentului serviciului de administrare parcări aferente domeniului public şi privat al 
Municipiului  Brăila, se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale a  
Municipiului Brăila, prin serviciile de specialitate. 
          (2) Autoritatea Publica Locala urmăreste şi verifica respectarea indicatorilor de 
performanţă ai serviciului, ce vor fi raportaţi trimestrial de S.U.P.A.G.L. Brăila. 
Secţiunea 1.  
Administrare parcări de reşedinţă 
 
Art.16 Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă de pe raza 
Municipiului Brăila, dă posibilitatea cetăţenilor de a beneficia de locuri de parcare de 
reşedinţă în parcările amenajate, pe măsură ce se resistematizează şi modernizează 
domeniul public aferent acestor spaţii de parcare, pentru fluidizarea traficului rutier şi 
descongestionarea drumurilor publice.  
 
Art.17 Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de 
reşedinţă amenajate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, la mai puţin de 
30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia perimetrului de 
amplasare, putându-se depăşi această limită. 
 
Art.18 Activitatea de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă, şi intrarea în posesia 
abonamentelor utilizatorilor se desfăşoară în baza prezentului regulament. 
 
Art.19  (1) Regulamentul Serviciului de Administrare parcări se aplică pe sectoarele specifice 
domeniului public şi privat semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare însoţite de plăcuţe 
adiţionale cu programul de funcţionare, zilnic între orele 16,00 – 06,00  
 (2) În caz de ocupare abuzivă a locului de parcare, detinatorul legal al locului de 
parcare se poate adresa atat Poliției Locale a Municipiului Brăila cât și operatorului serviciului 
administrare parcări care verifică, constată și sancționează după caz. 
  (3) Operatorul va deţine planşe de detaliu cu delimitarea exactă a spaţiilor de 
parcare. 
 
Art.20 Se va/vor atribui câte un loc/maxin 2 locuri de parcare in funcție de cerere și 
disponibilitate, pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 
 
Art.21 (1) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după 
amenajarea, semnalizarea verticală, orizontală şi numerotarea acestora, realizate de către 
operator. 
 (2) Menţinerea/ modificarea marcajului locului de parcare este în grija operatorului. 
 
Art.22 Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în 
următoarea ordine de prioritate: 
 a) persoane cu handicap; 
 b) deţinători de abonament parcare, atunci când în zona respectivă s-au efectuat 
lucrări de resistematizare ce au implicat reamplasarea unor locuri deţinute cu contract 
anterior, respectiv celor care deţin abonament pentru zona respectivă sau în imediata 
apropiere, şi care solicită o mutare de amplasament a unui loc de parcare deţinut anterior; 
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 c) persoane care au deținut garaje şi acestea au f ost sau vor fi demolate, cu condiţia 
să aibă domiciliul în zona respectivă; 
 d) persoane fizice, în ordinea solicitării - departajare dată exclusiv de ordinea 
cronologică a datei de depunere a cererii tip la sediul operatorului; 
 e) persoane juridice - departajare dată exclusiv de ordinea cronologică a datei de 
depunere a cererii tip la sediul operatorului; 
 
Art.23 Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă 
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 1.Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseşte la mai puţin de 
30 m de respectiva parcare. 
 2.Să înregistreze la sediul operatorului o cerere tip (formular ce se poate obţine de la 
sediul serviciului operatorului, şi este prezentat în anexa nr. 1.1 si 1.2 avizată prin semnătură 
şi ştampilă de către reprezentanţii împuterniciţi ai imobilului de domiciliu, viza asociaţiei de 
locatari/proprietari prin care se atestă domiciliul specificat în cerere. Această viză este 
echivalentă cu o copie xerox după B.I./C.I. a solicitantului, dacă adresa din cerere coincide cu 
mutaţia înregistrată în B.I./C.I., sau copie xerox după actul de proprietate al imobilului, de la 
adresa specificată în cererea tip.  
 3.Să facă dovada, prin prezentarea în original şi copie xerox ce rămâne ataşată la 
cerere, a cărţii de identitate a vehiculului sau certificatului de înmatriculare, a dreptului de 
proprietate asupra unui autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 tone. 
 4.Să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a 
autovehiculului în sistem leasing, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la punctul 3. 
 5.Să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are 
calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, 
inclusiv să parcheze la domiciliu. 
 6.În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar 
a fi prezentat şi documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei 
juridice. 
 7.Condiţiile prezentate la punctele 4 şi 5 sunt obligatorii în situaţiile în care solicitantul, 
persoană fizică/juridică nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită 
un loc de parcare. 
 
Art.24 (1) Cererea se înregistrează la sediul S.U.P.A.G.L. Brăila şi se soluţionează  într-un 
termen de cel mult 15 zile, nu înainte de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile enumerate 
la art. 23, cu exceptia perioadei de la 15 noiembrie la 15 martie, când lucrările vor fi 
executate in funcție de condițiile meteorologice. 
 (2) În cazul în care nu există locuri disponibile, cererea rămâne în aşteptare, urmând a 
fi soluţionată, atunci când în zona solicitată, apar locuri disponibile, în urma unor rezilieri de 
contracte /abonamente, sau sunt efectuate lucrări de resistematizare a domeniului public ce 
au drept scop, suplimentarea şi modernizarea locurilor de parcare, inclusiv reabilitarea 
suprafeţei carosabile. 
 (3) La momentul la care un loc în respectiva parcare devine vacant, atribuirea se 
realizează  respectand prevederile prezentului regulament.  
 
Art.25 Odată cu atribuirea locului de parcare şi semnarea de primire a  contractului de 
abonament precum și a  abonamentului (anexa 1.3.), operatorul va personaliza parcarea 
rezervată.  
 
Art.26 (1) Încheierea abonamentului şi implicit dreptul de utilizare al locului de parcare au 
valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (01 ianuarie - 31 decembrie). 
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 (2) Reînoirea/prelungirea abonamentului va putea fi efectuată astfel: se depune cerere 
de reînoire/prelungire şi obligatoriu se achită până la 15 ianuarie a anului respectiv cel puţin 
contravaloarea pe primul trimestru. 
 (3) Obligaţia şi responsabilitatea de a reînnoi abonamentul anual revine în 
exclusivitate solicitantului, abonatului sau a unui reprezentant din familie care are delegare 
scrisă şi semnată de titular. 
 
Art.27 Operatorul are obligaţia de a notifica  anual, prin postare pe site-ul SUPAGL Braila, in 
intervalul 01 - 31 decembrie, beneficiarii locurilor de parcare cu privire la necesitatea reînoirii 
abonamentului. 
 
Art.28 (1) Obligația de plată revine utilizatorilor parcărilor și se realizează prin plata 
abonamentului. 
 (2) Pentru reînnoirea (prelungirea abonamentului) se va plăti obligatoriu până la 15 
ianuarie a anului urmator cel puțin contravaloarea abonamentului pe primul trimestru. 
 (3) Neachitarea prețului abonamentului până la 31 decembrie, duce la pierderea 
dreptului de prelungire a abonamentului pentru anul următor.  
 
Secţiunea 2.  
Administrare parcări cu plată 
   
Art.29 Organizarea parcărilor cu plată se face in conformitate cu avizul Comisiei Municipale 
pentru Transport și Siguranța Circulației, respectând Planul Urbanistic General, Planul 
Urbanistic Zonal, și Planul Urbanistic de Detaliu. 
 
Art.30 Parcarea autovehiculelor, în parcarile publice cu plată, se poate realiza doar în 
sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare ”P”, insoțite de placuţă adiţională 
pe care sunt menţionate tariful, orarul de funcţionare şi modul de achitare a tarifului. 
 
Art.31 Parcarea autovehiculului în parcările publice cu plată este regulamentară, numai daca 
utilizatorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 a)Achiziţionează tichet de parcare în maxim 5 minute de la oprire în locul de parcare; 
 b)Poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul „P” cu plată”, în 
limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare; 
 c)Afişează pe bord, la începutul perioadei de staţionare, în interiorul autovehiculului, la 
loc vizibil, tichetul valabil, potrivit instrucţiunilor înscrise pe el, permisul sau abonamentul de 
parcare valabil; 
d)Nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul, potrivit termenului de valabilitate al 
tichetului de parcare sau abonamentului. 
 
Art.32 (1) Programul de functionare a parcărilor în sistem de plată este de luni – vineri, 9,00 -
17,00. 
 (2) În cazuri bine justificate (condiţii meteo deosebite, manifestări publice, vizite 
oficiale, lucrări publice, etc.) programul de funcţionare a parcărilor cu plată poate fi modificat 
la propunerea S.U.P.A.G.L. Brăila şi va fi adus la cunoştinţa publică. 
 (3)De asemenea, în situaţii excepţionale (avarii la reţelele de utilităţi publice condiţii 
meteo deosebite, manifestări publice, vizite oficiale) conducerea S.U.P.A.G.L. Brăila poate 
dispune închiderea temporară a unor parcări aflate în administrarea sa. 
 
Art.33 În parcările publice cu plată se vor rezerva locuri pentru autovehiculele special 
destinate persoanelor cu dizabilităţi, în proporţie 4% din numărul total de locuri de parcare, 
dar nu mai puţin de 2 locuri (art.64 alin.1 din Legea 448/2006). 
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Art.34 Se interzice blocarea accesului / ieşirii în şi din locurile de parcare. 
  
Art.35 Obligaţia de plată revine utilizatorilor parcărilor şi se realizează prin : 
a. Plata tichetului de utilizare a  parcărilor; 
b. Plata abonamentului; 
c. Plata rezervării. 
 
 a. Plata tichetului de utilizare a  parcărilor 
  
Art.36 (1) Tariful de utilizare a parcărilor se plăteşte la casierii încasatori şi /sau aparate de 
taxat. 
         (2) În cazul în care se depăşeste timpul de parcare stabilit prin tichet / abonament, 
posesorul autovehiculului are obligaţia de a achita diferenţa corespunzătoare tarifului  de 
parcare la aparat sau la casierii încasatori.  
 
 b. Plata abonamentului 
  
Art.37 Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere (Anexa nr.2.1) şi abonamente. 
Abonamentele sunt de următoarele tipuri: 
a) abonament tip riveran (Anexa nr.2.2); 
b) abonament tip persoană cu handicap(Anexa nr.2.3); 
c) abonament tip lună, trimestru sau an (Anexa nr.2.4); 
d) abonament tip universal valabil în toate parcările(Anexa nr.2.5). 
 
Art.38 Abonamentul de tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au domiciliul în 
dreptul parcării,  între limitele semnalizate ale acesteia şi care nu au un alt loc de parcare în 
imediata apropriere. Persoanele care au domiciliul conform celor de mai sus, în  imobile care 
au curţi interioare sau în imobile situate între două străzi din care numai o stradă are 
amenajată parcare cu plată nu beneficiază de acest tip de abonament. Pot beneficia de 
abonament de tip riveran numai persoanele fizice. 
La cererea de eliberare a abonamentului de tip riveran solicitantul va anexa următoarele : 
-copie după actul de identitate pentru identificarea domiciliului; 
-copie după certificatul de înmatriculare sau copie după contractul de leasing pentru 
dovedirea faptului că solicitantul deţine în proprietate / folosinţă autovehiculul respectiv. 
  
Art.39 Abonamente tip pentru persoane cu handicap se eliberează gratuit persoanelor care 
suferă de un handicap fizic şi care fac dovada că posedă un permis de conducere şi sunt 
proprietarii autoturismului sau au un contract de leasing pentru autoturismul respectiv. Acest 
tip de abonament conferă dreptul de staţionare pe timp nelimitat în orice parcare publică cu 
plată din Municipiul Brăila. Posesorii acestor abonamente vor folosi cu precădere locurile de 
parcare rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap. 
Abonamentul se inscripţionează cu un cod de gratuitate şi nu este transmisibil. 
  
Art.40 Abonament tip lună, trimestru sau an se eliberează atat persoanelor fizice, cât şi 
persoanelor fizice autorizate şi persoanelor juridice pentru parcarea în parcarea  publică cu 
plată pentru întreaga perioadă ( lună / trimestru / an) înscrisă pe acesta, în afara parcărilor de 
reşedinţă. Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de 
înmatriculare este specificat pe abonament, precum şi numai pentru amplasamentul solicitat. 
  
Art.41 Abonament tip universal se eliberează atât persoanelor fizice, persoanelor fizice 
autorizate, precum şi persoanelor juridice pentru parcarea autoturismului în toate parcările 
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publice cu plată. Abonamentul este valabil numai pentru autovehiculul al cărui număr de 
înmatriculare este specificat pe abonament. 
 
Art.42 Reguli generale aplicabile pentru utilizarea abonamentelor: 
a) abonamentele se achiziţionează de la sediul S.U.P.A.G.L. Brăila şi au valabilitate până în 
ultima zi a lunii/trimestru/an, pentru care s-a solicitat; 
b) în timpul parcării, abonamentul se afişează în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe 
bord, sub parbriz, astfel încât toate elementele inscripţionate să fie vizibile; 
c) abonamentele deteriorate sau distruse se înlocuiesc, la cerere scrisă şi contra cost;. 
d) abonamentul nu se eliberează pentru vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte  
3,5 tone. 
 
 c. Plata rezervării 
  
Art.43 (1) Pentru utilizarea parcărilor cu plată mai există şi posibilitatea rezervării. 
Rezervarea operează asupra unuia sau a mai multor locuri de parcare ales / alese pe oricare 
din amplasamentele parcărilor cu plată care fac obiectul prezentului regulament. 
 (2)Pentru rezervare, solicitantul înregistrează la operator cererea de rezervare (Anexa 
nr.2.6) cu cel putin 24 de ore înaintea rezervării  şi se va elibera abonamentul de parcare in 
parcarea de resedinta (Anexa nr.2.7). Locul rezervat este indicat prin amplasarea unui panou 
mobil de dimensiuni reduse, inscripţionat cu menţiunea ”Rezervat”. Indicatorul „Rezervat” se 
pune la dispoziţia solicitantului cu plata unei garanţii care se restituie în condiţiile stabilite în 
contractul încheiat între părţi. 
  
Art.44 Se consideră autovehicule care ocupă ilegal domeniul public şi vor fi supuse măsurii 
de conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila următoarele: 
a)autovehicule care staţionează fară tichet de parcare, permis sau abonament valabil, în 
parcările publice administrate de S.U.P.A.G.L. Brăila; 
b)autovehicule care sunt parcate cu abonament expirat, cu abonament eliberat pentru un alt 
autovehicul sau care au depăşit timpul de staţionare prin tichet sau abonament, cu mai mult 
de 15 minute; 
c)autovehicule care staţionează pe locuri de parcare special rezervate, semnalizate cu 
indicator şi inscripţionare, chiar dacă au tichet de parcare, abonament sau permis de parcare 
valabile; 
d)autovehicule care nu au expus tichetul de parcare sau pentru care modul de expunere a 
tichetului de parcare sau al abonamentului nu a permis descifrarea elementelor de 
identificare; 
e)autovehicule expuse spre vânzare/închiriere în parcările cu plată, chiar dacă au tichet de 
parcare, abonament sau permis de parcare valabile; 
f)autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, făra respectarea marcajelor şi 
indicatoarelor ( parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile 
din dreptul altor autovehicule staţionate regulamentar pe locurile de parcare, care stânjenesc 
circulaţia autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori 
blochează ieşirea/ accesul autovehiculelor la locurile de parcare; 
g)ocuparea locurilor marcate cu „H” de persoane care nu apelează la servicii medicale de 
urgenţă. 
  
Art.45 Controlul parcărilor se va efectua pe toată durata programului de funcţionare a 
parcărilor, de catre reprezentantii operatorului Administratiei Publice Locale.  
  
Art.46 Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate in interiorul 
acestora. 
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Secțiune 3. 
Administrarea altor tipuri de parcări 
  
Art.47.Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, 
complexele comerciale, sedii de birouri, săli de spectacole, baze sportive pot fi atribuite 
acestora prin închiriere in baza unei cereri (anexa 3.1 ) și a contractul ui de locațiune ( 
rezervare loc parcare ) conform anexa 3.2 la prezentul regulament  
  
CAPITOLUL V 
FACILITĂŢI / GRATUITĂŢI 
  
Art.48 În zonele de parcare se rezervă şi se semnalizează, prin marcaj specific locurile 
pentru parcare gratuită  a mijloacelor de transport ale persoanelor cu dizabilităţi. 
  
Art.49 Se acordă gratuităţi (anexa nr. 4) pentru parcarea vehiculelor aparţinând: 
a)Fundaţiilor şi asociaţiilor cu activitate umanitară a căror autovehicule sunt inscripţionate cu 
însemnul organizaţiei care asigură transportul  în interesul persoanelor asistate;  
b)Beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, 
c)Veteranilor de război şi beneficiarilor Decretului - Lege nr.118 /1990; 
d)Alte situații cu viza Autorității Publice Locale. 
  
Art.50 (1) În cazul în care sunt executate lucrări la reţeaua de utilităţi sau resistematizarea 
domeniului public, la cererea utilizatorului se poate acorda suspendarea temporară a plăţii 
abonamentului. 
 (2) Suspendarea temporară se aprobă după verificarea în teren de către operator a 
celor semnalate, începând cu data de întâi a lunii urmatoare solicitării. 
 (3) Gratuitatea/suspendarea se asigură/se acordă în baza unei cereri tip (anexa nr.5) 
însoţită de documentele justificative începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării şi 
după caz, prin eliberarea de abonament de parcare obţinut de la operator. 
 
CAPITOLUL VI 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 
Secţiunea 1.  
Drepturile şi obligaţiile administraţiei publice locale 
  
Art.51 Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:  
 a)stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de administrare 
parcări;  
 b)luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de administrare 
parcări;  
 c)exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare, 
referitoare la serviciul de administrare parcări; 
 d)monitorizarea şi controlul sistematic al activităţii operatorului şi promovarea unor 
măsuri adecvate, în cazul în care serviciul prestat de acesta nu respectă indicatorii de 
performanţă aprobaţi; 
 e)informarea periodică şi consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor şi a 
strategiilor locale de organizare, gestionare şi dezvoltare a serviciului; 
 f)medierea conflictelor dintre beneficiari şi operatorul serviciului la cererea uneia dintre 
părţi. 
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Art.52 Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorul, următoarele 
drepturi: 
 a) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu 
privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică 
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului; 
 b)să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului 
de administrare parcări şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură 
indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciului pentru care s-a obligat; 
 c)să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la: 
respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de 
ajustare negociate la încheierea contractului de delegare a gestiunii; 
 d)să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor 
de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciului;  
 e)autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractul de 
delegare a gestiunii serviciului şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii 
acestuia, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operator a obligaţiilor 
contractuale şi dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile 
contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de 
calitate asumaţi; 
 f)să verifice, să solicite fundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările 
preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciului de administrare parcări; 
 g)iniţiativa amenajării de noi locuri de parcare de reşedinţă o poate avea numai 
autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de planul anual de resistematizare şi 
reamenajare a domeniului public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi de prevederile 
bugetare. 
  
Art.53 Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 
 a)să asigure gestionarea şi administrarea serviciului pe criterii de competitivitate şi 
eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor 
de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin 
hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; 
 b)să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii hotărârile şi dispoziţiile a căror 
obiect îl constituie serviciul de administrare, amenajare, întreţinere şi exploatare parcări; 
 c)să atribuie gestiunea serviciului în conformitate cu procedurile legale; 
 d)să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul regulament; 
 e)să acorde sprijin operatorului, pe parcursul derulării contractului la iniţiativa acestuia 
de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii 
calităţii serviciului respectiv; 
 f)să aloce necesarul anual de fonduri pentru investiţii conform strategiei de accelerare 
a dezvoltării serviciului de utilitate publică; 
 g)să aprobe taxele/tarifele pentru activitatea serviciului de administrare parcări, 
fundamentate şi propuse de operator. 
 
Sectiunea 2.  
Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de administrare parcări 
  
Art.54 Operatorul serviciului de administrare parcări are următoarele drepturi: 
 a)să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii 
acestora; 
 b)să propună autorităţii administraţiei publice locale Brăila ajustarea periodică a 
preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare; 
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 c)să rezilieze abonamentul pentru un loc de parcare de reşedinţă cu o notificare 
prealabilă de maxim 30 zile înainte de data rezilierii, în cazul în care domeniului public, prin 
Dispoziţia Primarului/hotărâre a CLM Brăila i se schimbă destinaţia terenului; 
 d)să rezilieze abonamentul dacă abonatul nu respectă prevederile art. 29. 
  
Art.55 Operatorul serviciului de administrare parcări are următoarele obligaţii: 
 a)să presteze servicii utilizatorilor cu care a încheiat contracte de prestare a 
serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract; 
 b)să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire; 
 c)să furnizeze autorităţilor publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului; 
 d)să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor de operare; 
 e)să atribuie locurile de parcare de reşedinţă în baza unui grafic de lucru comunicat 
celor interesaţi respectând prevederile prezentului regulament ; 
 f) să semnalizeze vertical şi orizontal parcarea de reşedinţă, să marcheze şi să 
inscripţioneze locul de parcare; 
 g)să prezinte spre aprobare C.L.M. Brăila fundamentarea tarifelor/taxelor anuale până 
cel mai târziu la 01 decembrie a anului în curs pentru anul următor; 
 h)să afişeze la loc vizibil tarifele/taxele stabilite, pentru o corectă informare a 
cetăţenilor, oferta de locuri de parcare, şi după caz, data organizării licitaţiilor, condiţii de 
participare şi mod de desfăşurare a procedurii; 
 i)să retraseze locul/locurile de parcare, în următoarele cazuri: 
  - o dată la 2 ani; 
  - parcarea de reşedinţă a suferit lucrări de resistematizare, modernizare; 
  - parţial sau integral, la finele lucrărilor de execuţie ale deţinătorilor de reţele de 
utilităţi publice, lucrări care au implicat ştergerea, deteriorarea marcajelor ; 
  - in orice situatie justificata; 
 j)să respecte indicatorii de performanţă şi calitate stabiliţi prin prezentul  Regulament. 
  
Art.56 În exploatarea parcărilor amenajate, S.U.P.A.G.L. Brăila are următoarele obligaţii: 
-să asigure semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a marcajelor în conformitate cu avizul 
Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei a Municipiului Brăila; 
-să asigure curăţenia şi deszăpezirea parcării; 
-să asigure folosinţa netulburată de către utilizator a locurilor de parcare; 
-să afişeze la loc vizibil tarifele stabilite; 
-să nu practice tarife diferite de cele stabilite prin Hotărârile Consiliului Local; 
-să urmarească încasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare; 
-să asigure eliberarea necondiţionată a locurilor de parcare în situaţia necesităţii efectuării 
unor lucrări edilitare, care impun ocuparea temporară a spaţiilor de parcare respective; 
-să nu permită parcarea autovehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde 
destinaţiei parcării, sau, în caz contrar, să încaseze contravaloarea folosinţei în raport de 
numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză; 
-să nu permită accesul în parcare a unui număr de autovehicule peste limita locurilor 
existente; 
-să înmâneze celor ce folosesc locurile de parcare tichet cu valoare fixă; 
-în cazuri excepţionale (avarii la reţelele de utilitate publică, manifestări publice, situaţii de 
urgenţă, etc.) S.U.P.A.G.L. Brăila poate dispune ridicarea şi mutarea autovehiculelor aflate în 
parcările cu plată, fără a returna contravaloarea tichetului. 
 
Sectiunea 3.  
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului de administrare parcări 
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Art.57 Utilizatorii (abonaţi/titulari, posesori de locuri de parcare de reşedinţă) serviciului de 
administrare parcări au următoarele drepturi: 
 a )acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciul de administrare parcări; 
 b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciul de administrare parcări 
de pe aria de acoperire a operatorului; 
 c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciul de 
administrare parcări; 
 d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de C.L.M. prin hotărâri 
proprii. 
          
Art.58 (1) Fundaţiile şi asociaţiile cu activitate umanitară, care asigură transportul în interesul 
persoanelor asistate, beneficiază de gratuitate, pentru locul de parcare de reşedinţă obţinut; 
gratuitatea se acordă pe baza unei cereri avizată de Primarul Municipiului Brăila şi a 
documentului care atestă activitatea. 
 (2) De gratuitate vor beneficia veteranii de război şi beneficiarii Decretului Lege nr. 
118/1990. 
 (3) Persoanele cu handicap sau însoţitorul legal al acestora, posesori ai unui loc de 
parcare de reşedinţă, conform art. 65 alin. 2 şi 5 din Legea nr. 448/2006 republicată, au 
gratuitate şi prioritate în acordarea locurilor de parcare de reşedinţă; intrarea în posesie se 
face pe baza unei cereri depusă la sediul operatorului care este prezentată în prezentul 
regulament. 
 (4) Gratuitatea, în situaţiile de la alin. 1, 2 şi 3 se acordă pe baza unei cereri şi a 
documentelor justificative depuse la sediul operatorului; scutirea se face începând cu prima zi 
a lunii următoare după data de depunere a documentelor. 
  
Art.59 (1) În parcările de reşedinţă, se rezervă şi se semnalizează prin semnul specific, 4% 
din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri, pentru parcarea gratuită 
a mijloacelor de transport a persoanelor cu handicap. 
  
Art.60 Titularii de abonament, posesori ai unui loc de parcare de reşedinţă, au dreptul de a 
apela atat la Poliția Locală a Municipiului Brăila cât și la operatorul serviciului de administrare 
parcări în cazul în care: 
 a) nu poate folosi locul de parcare alocat, datorită ocupării fara drept de un alt 
autovehicul; 
 b) nu poate folosi locul de parcare, deoarece acesta este ocupat de un autoturism 
abandonat.  
  
Art.61 (1) Titularul unui loc de parcare de reşedinţă poate solicita pe baza unei cereri depuse 
la sediul operatorului, suspendarea de la plata taxelor în perioada în care nu a folosit locul de 
parcare datorită: 
  -unor lucrări de resistematizare a domeniului public; 
  -unor lucrări efectuate de deţinătorii de reţele de utilităţi. 
 (2) În cazul în care titularul, a plătit în avans locul de parcare, contravaloarea achitată 
pe perioada suspendării taxelor se reportează, de la data folosirii locului alocat sub 
abonament. 
 (3) Cererea de suspendare, specificată la alin.1 este însoţită de confirmarea scrisă a 
asociaţiei de locatari/proprietari, asupra celor relatate de abonat. 
  
Art.62 (1) Un abonat, persoană fizică/juridică, are dreptul de a solicita incetarea unui 
abonament, pe baza unei cereri depuse la sediul operatorului, formular tip prezentat în anexa 
nr. 6 la prezentul regulament.  
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 (2) Incetarea aplicării prevederilor contractuale reglementate prin prezentul regulament 
îşi produce efecte cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. 
  
Art.63 Utilizatorii serviciului de administrare parcări au următoarele obligaţii: 
 a)să respecte prevederile Regulamentului Serviciului şi să îşi achite obligaţiile de plată 
în conformitate cu prevederile acestuia; 
           b)să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 
de zile calendaristice de la data emiterii facturii; 
 c)să nu împiedice operatorul în desfăşurarea activităţilor de pe domeniul public. 
  
Art.64 Alte obligaţii ale utilizatorilor: 
 1.Să folosească spaţiul de parcare conform destinaţiei, fiind interzisă desfăşurarea de 
activităţi comerciale sau alte activităţi pe acesta; în caz contrar, contractul se reziliază de 
drept. 
 2.Să plătească la sediul operatorului valoarea contractului/abonamentului până la 
următoarele termene: 15.01 (pentru trimestrul I), 15.04 (pentru trimestrul II), 15.07 (pentru 
trimestrul III), 15.10 (pentru trimestrul IV), pentru anul în curs, iar pentru a reînnoi 
abonamentul pentru anul următor, se va proceda conform art. 29 (2) din prezentul 
regulament. 
 3.Va suporta penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neachitată 
la termenele scadente.  
 4.Utilizatorul se obligă să întrerupă temporar, dreptul de a folosi locul acordat în cazul 
lucrărilor de interes public. 
 5.În cazul achiziţionării altui autoturism utilizatorul se obligă să anunţe operatorul de 
schimbarea numărului de înmatriculare, pentru a se face modificarea scriptică în formularul 
de abonament; operatorul având obligaţia de a reinscripţiona locul de parcare în maxim 30 
zile. 
 6.Să nu execute în perimetrul parcării publice de reşedinţă, lucrări de reparaţii şi 
întreţinere a autovehiculelor. 
 7.Să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării ca 
urmare a unor manevre greşite, inclusiv distrugerea platformei parcării sau poluarea 
suprafeţei. 
 8.Să asigure securitatea interioară a autovehiculelor prin închiderea geamurilor, 
încuierea uşilor, a capotei motorului, a portbagajului şi prin punerea în funcţiune a sistemului 
antifurt, după caz. 
 9.Are obligaţia de a menţine şi a asigura curăţenia locului atribuit. 
 10.Are obligaţia eliberării domeniului public, la solicitarea justificată a Autoritatii 
Publice Locale - neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea operatorului constituie 
contravenţie şi se sancţionează. 
  
Art.65 Utilizatorii parcarilor de utilitate publică cu plată au următoarele obligații: 
-să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală; 
-să păstreze curățenia în parcare; 
-să achite contravaloarea prestării serviciilor asigurate, stabilită prin Hotărâre a Consiliului 
Local pentru locurile de parcare utilizate; 
-să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul de parcare; 
-să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin inchiderea geamurilor, inchiderea usilor, a 
capotei motorului și a portbagajului, precum și prin punerea in funcțiune a sistemului antifurt; 
-să nu execute in perimetrul parcării publice cu plată lucrări de reparații și întreținere a 
vehiculelor; 
-să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcării, ca urmare a 
unor manevre greșite. 
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CAPITOLUL VII 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
  
Art.66 (1) Autoritatea Administraţiei Publice a Municipiului Brăila stabileşte şi aprobă valorile 
indicatorilor de performanţă ai serviciului de administrare parcări, după dezbaterea publică a 
acestora. 
 (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de administrare parcări se precizează în 
prezentul regulament (anexa nr.7). 
 (3) Autoritatea administraţiei publice a Municipiului Brăila, urmăreşte realizarea de 
către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, respectarea prevederilor 
regulamentului şi caietului de sarcini şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de 
administrare parcări. 
 (4)Autoritatea Administraţiei Publice a Municipiului Brăila sancţionează operatorul 
serviciului de administrare parcări în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii 
de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai 
serviciului. 
  
Art.67 Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator pentru 
asigurarea serviciului de administrare parcări din Municipiul Brăila, avându-se în vedere 
următoarele obiective: 
 a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de administrare parcări; 
e) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi securităţii muncii. 
  
Art.68 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de administrare parcări se referă la 
următoarele activităţi: 
a)facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
b)calitatea serviciilor efectuate; 
c)menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi 
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 
d)soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare 
parcări; 
f)prestarea serviciului de administrare parcări pentru toţi utilizatorii din Municipiul Brăila 
pentru care are hotărâre de dare în administrare. 
  
Art.69 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul serviciului de 
administrare parcări trebuie să asigure: 
a) gestiunea serviciului de administrare parcări conform hotărârii de dare în administrare; 
b) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 
c) înregistrarea activităţilor privind facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. 
  
Art.70 Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de administrare parcări sunt 
cuantificaţi cantitativ şi prezentati in anexa nr.7 la  prezentul Regulament.  
  
Art.71 Indicatorii de performanţă au caracter minimal şi pot fi suplimentaţi conform 
prevederilor legale. 
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Art.72 Trimestrial operatorul serviciului de administrare parcări va prezenta o informare către 
autoritatea administraţiei publice locale în care se va preciza modul în care au fost îndepliniţi 
indicatorii de performanţă stabiliţi şi aprobaţi în prezentul Regulament. 
 
CAPITOLUL VIII 
FINANŢAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE PARCĂRI 
 
Art.73 Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciului de 
administrare parcări se asigură din  taxe şi tarife şi buget local. 
  
Art.74 Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului şi prestării 
activităţilor edilitar- gospodăreşti specifice acestuia, se asigură prin încasarea de la utilizatori, 
pe baza taxelor sau tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea 
serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiţii: 
 a)organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concureţiale a 
activităţii prestate; 
 b)protejarea autonomiei financiare a operatorului; 
 c)reflectarea costului efectiv al prestării serviciului în structura şi nivelul tarifelor; 
 d)ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor locale; 
 e)recuperarea integrală a cheltuielilor prin  tarife sau taxe locale; 
 f)calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe 
specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestui serviciu prin preţ. 
 g)alte surse constituite potrivit legii. 
 
CAPITOLUL IX 
PREŢURI, TAXE ŞI TARIFE 
  
Art.75 Aprobarea taxelor şi tarifelor aferente Serviciului de administrare parcări, se face de 
către Consiliul Local al Municipiului Brăila, pe baza fundamentării operatorului. 
  
Art.76 (1) Nivelul taxelor si tarifelor pentru plata prestaţiilor serviciului de administrare parcări 
se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi 
reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat, a obligaţiilor stabilite prin hotărârea 
de dare în administrare şi include o cotă parte pentru crearea resurselor necesare dezvoltării 
şi modernizării infrastructurii, precum şi profitul operatorului. 
 (2) Structura şi nivelul taxelor si tarifelor vor fi astfel stabilite încât: 
 a)să acopere costul efectiv al prestării serviciului; 
 b)să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 
exploatare; 
 c)să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 
 d)să încurajeze exploatarea eficientă; 
 e)să încurajeze investiţiile de capital; 
  f)să respecte autonomia financiară a operatorului.  
  
Art.77 (1) Aplicarea de către operator a taxelor si tarifelor avizate şi aprobate de Consiliul 
Local Municipal Brăila este obligatorie. 
 (2)Taxele şi tarifele aprobate trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
 a)asigurarea prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat la 
nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi prin regulamentul şi caietul de 
sarcini ale serviciului  
 b)realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru prestaţiile serviciului. 
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Art.78 Nivelul taxelor /tarifului pentru un abonament, pentru plata unui loc de parcare de 
reşedinţă, este o taxă de ocupare a domeniului public, în suprafaţă de 10 m2 (2,5 m lăţime x 
4 m lungime), se fundamentează pe baza costurilor de reparaţii şi amenajare/reamenajare, 
resistematizare a domeniului public pentru crearea de noi locuri de parcare de reşedinţă, a 
amortismentelor aferente capitalului în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce derivă 
din atribuirea gestiunii. 
 
CAPITOLUL X 
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 
  
Art.79 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, 
civilă contravenţională sau penală după caz. 
 (2)Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să sancţioneze operatorul 
serviciului în cazul în care acesta nu prestează serviciile angajate la nivelul indicatorilor de 
calitate şi de eficienţă stabiliţi, astfel: 
 a)aplicarea unor sancţiuni corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorului, suficient 
de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. 
 b)revocarea hotărârii prin care s-a aprobat modalitatea de gestiune, dacă se constată 
încălcarea repetată a obligaţiilor de către operator. 
  
Art.80 Constituie contravenţie cedarea, de către abonat a drepturilor de a utiliza un loc de 
parcare de reşedinţă unei persoane fizice sau juridice şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională în valoare de 300 lei persoana fizică şi 500 lei persoana juridică. 
  
Art.81 Constituie contravenţie utilizarea unui loc de parcare de reşedinţă fără a deţine un 
abonament şi se sancţionează cu amendă contravenţională în valoare de 500 lei persoana 
fizică şi 1.000 lei persoana juridică. 
  
Art.82 (1) Constituie contravenţie nerespectarea art.64 pct. 1 şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională în valoare de 500 lei persoana fizică şi 1.000 lei persoana juridică.  
 (2) Constituie contravenţie nerespectarea art.34, art.44 si art.64 pct. 7, 9 şi se 
sancţionează cu amendă contravenţională în valoare de 200 lei persoana fizică şi 400 lei 
persoana juridică, cu recuperarea prejudiciului creat. 
 (3) Constituie contravenţie nerespectarea art.64 pct. 6, 10 şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională în valoare de 250 lei persoana fizică şi 450 lei persoana juridică.  
 
Art.83 Contravenientul poate achita, pe loc, sau în termen de 48 ore de la data încheierii 
procesului verbal de contravenţie sau după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzilor prevăzute. 
  
Art.84 Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare se achită la sediul 
operatorului şi se fac venit la bugetul acestuia.  
  
Art.85 Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat la termen, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu fără 
altă formalitate. 
  
Art.86 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii 
operatorului, împuterniciţii Primarului şi/sau reprezentanţii Poliţiei Locale Brăila. 
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Art.87 Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
CAPITOLUL XI 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
  
Art.88 (1) Prezentul Regulament a fost întocmit cu consultarea factorilor implicaţi şi supus 
dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila. 
 (2) Regulamentul serviciului de administrare parcări este supus aprobării Consiliului 
Local Municipal Brăila şi intră în vigoare la data aprobarii sale. 
  
Art.89 Contractele abonament în vigoare la data aprobării prezentului regulament îşi 
continuă valabilitatea până la expirare. 
  
Art.90 Prezentul regulament nu conţine reglementări cu privire la marcaje speciale şi 
rezervări pentru motociclete, motorete şi biciclete. 
  
Art.91 Prezentul Regulament va fi modificat şi completat ori de câte ori se vor produce 
schimbări de natură tehnică şi legislativă. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
PETRESCU EDUARD – HERERA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.650 

din 21 DECEMBRIE 2017 
 

privind: modificarea și completarea HCLM nr. 349/30.11.2007, referitoare la 
”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de 
închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007” 
 
 Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de 
specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară, 
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.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.51/2006, Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
92/2007, Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și 
O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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În baza art. 36 alin (1) și (2), lit. c), d) şi alin. (5) lit.a), alin.(6) lit. a) pct.11 din Legea nr. 
215/2001, republicată ; 
 În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată ;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.M. nr.349/30.11.2007, după cum urmează: 
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi în 
regim de închiriere în Municipiul Brăila, prevăzut în anexa nr.1 la H.C.L.M. 
nr.349/30.11.2007, se modifică conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
2. Caietul de sarcini – privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane sau 
bunuri în regim de taxi şi transportul în regim de închiriere, prevăzut în anexa nr.2 la H.C.L.M. 
nr.349/30.11.2007, se modifică conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
3. Contractul de atribuire a gestiunii delegate a serviciului de transport persoane în regim de 
taxi sau în regim de închiriere în Municipiul Brăila, prevăzut în anexa nr.3 la H.C.L.M. 
nr.349/30.11.2007, se modifică conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.5 Emblemele taxi utilizate sunt cele al căror model și preț au fost stabilite prin H.C.L.M. 
nr.120/2014.” 
5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.6 Tarifele pe kilometru la transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi sunt 
următoarele :   
a) Pentru transport de persoane : 
 - tarif minim    -  1leu/km ; 
 - tarif maxim     -  3,5 lei/km. 
Tariful pe timp de noapte nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful pe timp de zi. 
b) Pentru transport de bunuri : 
 - tarif minim    -  1 leu/km ; 
 - tarif maxim    -  7 lei/km ; 
 - tarif pornire    -  1 – 7 lei/km; 
 - tarif staţionare   -  14 – 70 lei/h.” 
6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.15 Începând cu data de 01.01.2018, operatorii de transport în regim de taxi vor achita 
următoarele taxe: 
 Taxă de viză anuală: 525 lei/an/autorizație ; 
 Taxă viză anuală dispecerat taxi:  0-35 indicative:   560 lei/an; 
                36-100 indicative: 1120 lei/an; 
         peste 100 indicative: 2240 lei/an; 
Contravaloare imprimate:  
Autorizație de transport în regim taxi: 10 lei/exemplar; 
   Autorizație TAXI: 10 lei/exemplar; 
   Formulare tipizate: 1 leu/pagina; 
Eliberare copie certificată documente din arhivă: 0,50 lei/pagina; 
Eliberare copie simplă documente: 0,20 lei/pagina. 
7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.16 Transportatorii care vor fi autorizaţi după data de 1 iulie a anului în curs vor achita 1/2  
din taxa de viză pe anul respectiv. 
Transportatorii autorizați care solicită retragerea autorizației taxi până în data de 30 iunie a 
anului în curs, vor achita doar 1/2 din taxa de viză anuală.” 
8. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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”Art.21 Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară va ţine 
evidenţa abaterilor săvârşite de persoanele care execută activitate de taxi, precum și a 
abaterilor comise de operatorii autorizați.” 
9. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.22 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancțiunile prevăzute de Legea nr. 38/2003, 
cu modificările și completările ulterioare, se realizează, după caz, de către Poliţia Municipiului 
Brăila, Poliția Locală Brăila, Jandarmerie, inspectorii STPLCAP, precum şi de împuterniciţii 
Primarului Municipiului Brăila.” 
Art.II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.9, art.10, art.11, art.12, 
art.13 și art.14 din H.C.L.M. nr.349/2007, iar celelalte prevederi rămân în vigoare.  
Art.III Prin grija Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară 
prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare pe pagina de 
internet a Primăriei Municipiului Brăila, la secțiu nea Serviciul Public Local de Călători și 
Administrare Portuară. 
Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară, iar secretarul 
Municipiului Brăila o va comunica persoanelor interesate. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.666 

din 21 DECEMBRIE 2017 
 
privind: atribuirea denumirii ”Bloc B7” blocului nou construit, situat în Brăila,  str. 
Călugăreni nr.3A, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu 
destinația de locuințe 
 

Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Patrimoniu, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Instituției 
Arhitectului Șef, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și O. G.R. nr.63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. d) din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și (3), coroborat cu  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se atribuie denumirea ”Bloc B7” blocului nou construit, NCP 89654, situat în Brăila, str. 
Călugăreni nr.3A, între blocurile B8 și B9, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a 
apartamentelor cu destinația de locuințe. 
Art.2 Imobilul menționat la art.1 se identifică în schița ce constituie anexa l a prezenta 
hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la 
cunoştinţă publică şi comunica celor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
 

HOTĂRÂREA NR.667 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: atribuirea denumirii ”Bloc P” blocului nou construit, situat în Brăila,              
str. Plutinei nr.62, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu 
destinația de locuințe 
 

Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Patrimoniu, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Instituției 
Arhitectului Șef, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. d) din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) și (3), coroborat cu  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se atribuie denumirea ”Bloc P” blocului nou construit, NCP 84159, situat în Brăila,  str. 
Plutinei nr.62, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația 
de locuințe. 
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Art.2 Imobilul menționat la art.1 se identifică în schița ce constituie anex ă la prezenta 
hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la 
cunoştinţă publică şi comunica celor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
 

HOTĂRÂREA NR.675 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA 
PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2018 
 

Consiliul Local Municipal Brăila 
La iniţiativa doamnei consilier local municipal Badiu Virginia – Loredana, membru în 

AGA la societatea APT S.A. Brăila; 
 Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios 
Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al societății Administrația Piețelor și 
Târgurilor S.A. Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. 
Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completă rile ulterioare, Legea nr.31/1990, privind Legea societăților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 19 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.1 Se aprobă prețurile și tarifele percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI 
TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2018, conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Pentru Piața Călărași IV, Piața Cezar Petrescu și Orășelul Copiilor prețurile și tarifele 
stabilite sunt valabile până la perfectarea protocolului de predare – primire ce va fi încheiat 
între ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila și reprezentanții Primăriei 
Municipiului Brăila. 
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Art.3

DENUMIREA 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
societatea „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o 
va face publică şi comunica celor interesaţi. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 
 

Anexa la HCLM nr.675/21.12.2017 
 
Preţurile şi tarifele  
pentru închirierea activelor publice special amenajate şi a bunurilor mobile,  
proprii sau primite în administrare de către societatea APT SA Brăila  
incepand cu 01.01.2018 
 
Pieţele şi târgurile din Municipiul Brăila sunt clasificate potrivit tabelului de mai jos, după zona 
amplasarii şi tipul de activitate al acestora, astfel : 
 

ZONA TIP 
Piaţa Centrală A Piaţă mixtă 
Piaţa Concordia A Piaţă mixtă 
Piaţa Microhală B Piaţă mixtă 
Piaţa Săracă B Piaţă mixtă 
Piaţa Viziru B Piaţă mixtă 
Piaţa Apollo B Piaţă mixtă 
Piaţa Radu Negru Central C Piaţă mixtă 
Piaţa Radu Negru Biserică D Piaţă mixtă 
Piaţa Călăraşi IV C Piaţă agroalimentară 
Piaţa Libelula C Piaţă mixtă 
Oraşelul Copiilor C Agrement 
Piaţa Vidin D Piaţă mixtă 
Piaţa Cezar Petrescu D Piaţă mixtă 
Piaţa Doi Cocoşi, Fânărie D Piaţă mixtă 
Târgul Obor D Agroindustrial 
Parcul Zoologic D Agrement 

 
2. Societatea Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA din Brăila va sectoriza pieţele şi târgurile 
din Brăila, pe sectoare de desfacere privind activitatea desfăşurată, astfel: 
- legume şi fructe; 
- flori, seminţe, răsaduri; 
- lapte şi produse derivate, ouă; 
- peşte, carne şi preparate din carne; 
- produse agroalimentare industrializate; 
- produse industriale nealimentare; 
- păsări; 
- animale; 
- cereale; 
- mijloace de transport; 
- materiale de construcţii; 
- produse mesteşugăreşti (dogărie, rotărie, harnaşament, diverse); 
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- prestări servicii; 
- obiecte de ocazie. 
 
Folosirea activelor publice special amenajate (clădiri, boxe, module, chioşcuri, spaţii auxiliare, 
platouri de piaţă) primite în administrare de către societatea Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor SA din Brăila se face pe bază de contract încheiat cu câştigătorul licitaţiei 
organizate în acest scop, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
Preţurile din macheta de mai jos*/*** vor reprezenta nivelul minim de pornire a licitaţiilor / 
negociere directă pentru activele publice special amenajate, libere de sarcini, stabilit pentru 
fiecare piaţă, astfel: 
 

Nr. 
crt. LOCAŢIA 

Preţ minim /lei/mp 
Spaţii comerciale 

Preţ minim /lei/mp 
Spaţii auxiliare 

Preţ minim /lei/mp 
Teren 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1. P- ŢA 

CENTRALĂ 
47 49 16 18 23 26 

2. P-ŢA 
CONCORDIA 

52 55 30 22 23 26 

3. P-ŢA SĂRACA 35 35 11 12 21 23 
4. P-ŢA APOLLO  23 24 12 13 15 16 
5 P-ŢA CEZAR 

PETRESCU 
23 23 13 14 13 15 

6 P- ŢA 
MICROHALĂ 

52 55 12 14 23 25 

7 P- ŢA VIZIRU 45 27 12 13 15 16 
8 P-TA CALARASI  

IV 
- 22 - 12 - 17 

8 P- ŢA LIBELULA  21 22 11 12 15 17 
9 P- ŢA RADU 

NEGRU 
BISERICA 

21 23 11 12 15 17 

10 P- ŢA DOI 
COCOŞI, 
FÂNĂRIE 

20 21 9 10 11 12 

11 P- ŢA RADU 
NEGRU 
CENTRAL 

28 30 11 14 22 25 

12 P- ŢA VIDIN  38 40 9 10 13 15 
13 ORAŞELUL 

COPIILOR 
20 26 11 14 4 25 

14 PARC 
ZOOLOGIC 

20 24 11 12 4 12 

15 TÂRGUL OBOR 41 43 11 12 11 12 

 
* Precizăm că acestea sunt preţuri per lună. 
 ** Negocierea directă se aplică numai după parcurgerea a două termene de licitaţii, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare 
*** Nivelul prețurilor minime de pornire a licitației / negocierii directe au fost propuse in baza 
Raportului de evaluare intocmit de expert ANEVAR. 
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**** Prețurile rezultate  in urma adjudecarii prin licitație a activelor publice special amenajate 
vor fi ajustate atunci când este cazul, cu rata infla ției, prin indexarea prețului/mp . 
 
Veniturile sub formă de taxe din închirierea tarabelor sunt stabilite în funcţie de sector şi 
zonarea pieţelor şi se achită anticipat. Taxele începand cu anul 2018,  încasate în baza unui 
contract de închiriere, diferenţiat pe cele două sectoare de activitate (sector legume, fructe, 
zarzavat şi sector agroalimentar, industriale, flori) şi zonare, sunt: 
 
Sectorul de legume, fructe, 
zarzavat 

ZONA lei/mp/zi 
A B C D 

An calendaristic 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Tarabă mijlocie (metalica, fibra) 7.00 7.55 7.00 7.55 6.50  7.20 6.00 6.50 
Tarabă mare (metalica, fibra) 7.50 8.10 7.50 8.10 7.00 7.55 6.50 7.20 
 
Sectorul agroalimentar, 
industriale, flori 

ZONA lei/mp/zi 
A B C D 

An calendaristic 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Tarabă mijlocie (metalica, fibra) 7.50 8.10 7.00 7.55 6.50 7.20 6.00 6.50 
Tarabă mare (metalica, fibra) 8.50 9.20 8.00 8.65 7.50 8.10 7.00 7.55 
Tarifele incepand cu anul 2018 percepute pentru tarabele închiriate zilnic, sunt stabilite 
pentru cele două sectoare de activitate (sector legume, fructe, zarzavat şi sector 
agroalimentar, industriale, flori) în funcţie de sectorizare, şi sunt: 

 
7.Tariful incepând cu anul 2018 pentru închirierea activelor publice - suprafeţe de teren 
neamenajat din Oraşelul Copiilor şi Grădina Zoologică, destinate amenajării şi amplasării 
locurilor de joacă, este:  
 

 
 
 

 
8. Tarifele zilnice începand cu anul 2018, pentru comercializare en-gross de legume, fructe şi 
zarzavat, direct din mijloacele de transport  (pentru Târgul Obor sau alte locaţii din pieţe 
stabilite ulterior) sunt: 
 
 
 

Sectorul de legume, fructe, 
zarzavat 

ZONA lei/mp/zi 
A B C D 

An calendaristic 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Tarabă mijlocie (metalica, 
fibra) 

9.00 9.70 8.50 9.20 8.00 8.65 7.50 8.10 

Tarabă mare (metalica, fibra) 10.00 10.80 9.50 10.25 9.00 9.70 8.50 9.20 
 
 
Sectorul agroalimentar, 
industriale, flori 

ZONA lei/mp/zi 
A B C D 

An calendaristic 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Tarabă mijlocie (metalica, 
fibra) 

9.50 10.25 9.00  9.70 8.50 9.20 8.00 8.65 

Tarabă mare (metalica, fibra) 10.50 11.35 10.00 10.80 9.50 10.25 9.00 9.70 

Tarif 2017 Tarif 2018 
4.00 lei / mp / lună 4.35 lei / mp / lună 
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8.1 - Tariful / tonă produs / zi :  
 

Tarif 2017 Tarif 2018 
5.00 lei / tona/ zi 5.40 lei / tona/ zi 

 
8.2 - Tariful zilnic pentru ocupare suprafaţă platou cu mijloace de transport: 
 

Tarif 2017 Tarif 2018 
1.50 lei /mp/zi 1.65 lei /mp/zi 

 
8.3 - Tariful zilnic pentru ocupare ocazională platou cu mijloace de transport (rulote) : 
 

Tarif 2017 Tarif 2018 

---------- 3.80 lei /mp/zi 
 
9. Tariful zilnic începând cu anul 2018 pentru depozitare şi comercializare materiale de 
construcţii, materiale lemnoase în incinta Târgului Obor Brăila, este:  
 

Tarif 2017 Tarif 2018 
0.70 lei /mp/zi 0.75 lei /mp/zi 

 
  
10. Tarifele începând cu anul 2018 pentru expunerea mijloacelor de transport în vederea 
comercializării acestora în Târgul Obor în cadrul Târgului auto, sunt cele prezentate în tabelul 
de mai jos:  
   
 Tarif 2017 Tarif 2018 
Bicicletă, bicicletă cu 
motor, motoretă, 
scuter, triciclu (cu sau 
fără ataş) / bucată 

5,00 lei / zi 5,40 lei / zi 
50,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

54,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

150,00 lei / lună 162,00 lei / lună 
Autoturism / bucată 11,00 lei / zi 12,00 lei / zi 

125,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

135,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

310,00 lei / lună 334.80 lei / lună 
Autovehicul tip tv, 
dubiţă, microbuz / 
bucată 

15,00 lei / zi 16.20 lei / zi 
170,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

183.60 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

440,00 lei / lună 475.20 lei / lună 
Autocamion, 
autobasculantă, 
autobuz, autocar / 
bucată 

30,00 lei / zi 32.40 lei / zi 
340,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

367.20 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

800,00 lei / lună 864,00 lei / lună 
Alte mijloace de 18,00 lei / zi 19.50 lei / zi 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

132 

transport cu tracţiune 
mecanică (inclusiv 
remorci) / bucată 

200,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

216,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

530,00 lei / lună 572.40 lei / lună 
Mijloace de transport 
cu tracţiune animală / 
bucată 

8,00 lei / zi 8,65 lei / zi 
85,00 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în zilele 
de V, S şi D 

91.80 lei / lună * 
*pt. patru weekend-uri, în 
zilele de V, S şi D 

230,00 lei / lună 248.40 lei / lună 
     
11. Pentru următoarele servicii tarifele zilnice incepand cu anul 2018 sunt :  
                                                 

Tarif 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
Intrare grup sanitar  
 

1,50 lei / pers 
 

1,00 lei / pers 
 Închiriere cântar cu terezie şi set greutăţi 

 
4,50 lei / buc / zi 
 

5,00 lei / buc / zi 
 Închiriere cântar electronic  7,50 lei / buc / zi 

 
8.10 lei / buc / zi 
 Închiriere halat alb 

 
2,50 lei / buc / zi 
 

2,70 lei / buc / zi 
 Închiriere tavă plastic  

 
1,00 lei / buc / zi 
 

1,10 lei / buc / zi 
 Sacrificare miei  

 
15,00 lei / buc. 
 

16.20 lei / buc. 
 Închiriere ţarc  

 
7,50 lei / buc/ zi 
 

8.10 lei / buc  
  
 

Închiriere basculă romană 150 kg 
 

8,50 lei / buc / zi 
 

9.50 lei / buc / zi 
 Intrare(adulti ) piata pasari --- 1,00 leu /intrare 

 Suprafata platou interior careu – depozitare (min 
  

 2.00 lei / mp / zi 
  

     Pentru piețe în care expunerea de marfă se face pe verticală tarifele zilnice începând cu 
anul 2018 sunt : 
 

 Tarif 2017 Tarif 2018 
Taxa expunere marfă pe 
schelet metalic 

1 leu/mp/zi (suprafața minima 
pentru care se plateste tariful 
de utilizare temporara, este 
de 1,5 mp/zi) 

1.10 leu/mp/zi (suprafața 
minimă pentru care se 
plătește tariful de utilizare 
temporară, este de 1,5 
mp/zi) 

 
 
12. Tarifele zilnice începând cu anul 2018, pentru închirierea de bunuri specifice pentru 
sectorul lactate, sunt cele prezentate în următorul tabel: 
                                                                                                            

Tarif 
 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
Închiriere galantar lactate 
 

13,00 lei / zi 
 

14.00 lei / zi 
 Închiriere vitrină  frigorifică 1 loc 

 
17,00 lei / zi 
 

18.50 lei / zi 
 Închiriere vitrină  frigorifică 2 locuri 

 
28,00 lei / zi 
 

30.50 lei / zi 
 Închiriere vitrină  frigorifică 3 locuri 

 
40,00 lei /zi 
 

43.20 lei /zi 
 Depozitare lactate magazie, boxe  

 
0,50 lei /10 
kg / zi 
 
 

0,55 lei /10 
kg / zi 
 
 

Depozitare  lactate vitrine / cutii   
 

0,50 lei / mp / 
zi 
 

0,55 lei / mp / 
zi 
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13. Tarifele zilnice începând cu anul 2018, pentru utilizarea şi desfacerea diverselor produse 
în pieţe şi Târgul Obor, precum şi cele pentru comercializare animale în Târgul de animale, 
sunt : 
 

 
 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
Comercializare cereale, oleaginoase, 
plante tehnice  

1,50 lei / sac / zi 1,65 lei / sac / zi 

Comercializare baloţi paie, lucernă 
sau fân  
 

   0,50 lei / balot 
/ zi  
 

   0,55 lei / balot 
/ zi  
 Comercializare brazi, molizi şi pomi 

f f   
 
 

2,00 lei / buc / zi  
 

2,15 lei / buc / zi  
 Comercializare  produse dogărie şi 

rotarie  
 

3,50 lei / buc / zi  
 

3,80 lei / buc / zi  
 Comercializare diverse produse 

(talcioc, industriale)** 
 

1,00 lei / mp /zi 1,10 lei / mp /zi 

Comercializare bovine, cabaline  15,00  lei / cap  16.20  lei / cap  

Comercializare porcine (peste 6 luni)  10,00 lei / cap  10,80 lei / cap  
Comercializare porcine (1 - 6 luni)  7,00  lei / cap 7,55  lei / cap 
Comercializare miei/iezi 2,50 lei / cap 2.,70 lei / cap 
Comercializare păsări adulte  - 2,00 lei / cap 
Comercializare pui, porumbei - 1 leu / 10 cap 
Comercializare iepuri  2,00 lei / cap 2,15 lei / cap 

 
14. Tarif pentru recuperarea începand cu anul 2018 a cheltuielilor pentru utilităţi (energie 
electrică, apă, salubritate) pentru tarabe, vitrine, galantare, dozatoare cafea, suprafeţe platou 
comercializare cartofi, cherestea, produse de sezon (pepeni, varză, struguri, brazi etc), 
amplasare locuri de joacă: 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
63,80 lei / lună 76,25 lei / lună 

 
* În cazul închirierii zilnice, recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi (energie electrică, apă, 
salubritate) se va face proporţional, considerând o medie de 30,5 zile/lună. 
 
15. Tarifele pentru accesul persoanelor, pentru parcarea auto în Târgul Obor, Oraşelul 
Copiilor, Grădina Zoologică, pieţe şi târguri, incepand cu anul 2018: 
 

Tarif   
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
Intrare  persoane în Târgul Obor  (TVA 5 

 
 

1,00 lei / persoană 
 

1,50 lei / 
 

 
Intrare în Târgul Obor cu mijloace auto, 
moto şi hipo 

    

2,50 lei / bucată 
 

2,70 lei / bucată 
 

Intrare adulţi Oraşelul Copiilor   
 

1,50 lei / persoană 
 

1,50 lei / persoană 
 Intrare copii Oraşelul Copiilor * / ** 

 
1,00 lei / persoană 
 

1,00 lei / 
 

 
Abonament familial Oraşelul Copiilor  * 
 

50,00 lei / 30 intrari 54,00 lei / 30 
i t i Abonament special Oraşelul Copiilor *** 30 lei / 30 intrari 32.40 lei / 30 
i t i Intrare copii  Grădina Zoologică (TVA 5 

%) * / ** 
 

2,00 lei / persoană 
 

2,50 lei / 
ă 

 
Intrare adulţi  Grădina Zoologică (TVA 5 

  
 

5,00 lei / persoană 
 

5,50 lei / 
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Abonament  familial Grădina Zoologică 
(TVA 5 %)  

190,00 lei / 30 intrari 205.20 lei / 30 
intrari 

Tarif parcare auto pieţe, târguri, Grădina 
Zoologică 
 

1,50 lei / ora/auto 1,00 leu/ora 

Plimbare cu atelajul 5 lei/copil/15 min. 5.00 lei/copil/15 
min. 

Plimbare cu poneiul 10 lei/copil/3 ture 
manej 

10 lei/copil/3 ture 
manej 

Organizare evenimente foisor de catre 
t t   

100 lei/5 ore 25 lei/ ora/zi 
 
* Abonamentul permite accesul a două persoane: un copil cu un însoţitor adult, pe parcursul 
unei luni, dar nu mai mult de 31 de intrări. 
** Tariful se aplica pentru copii cu varsta de peste 2 ani 
 *** Abonamentul permite accesul unui adult insotitor a unui copil cu vârsta de până la 
2 ani 
       
16. Tariful zilnic începând cu anul 2018, pentru utilizarea temporară (ocazională) a 
suprafeţelor* de teren, a platourilor de piaţă amenajate (vânzarea de cafea, sucuri, prăjituri, 
covrigi, mărţişoare, obiecte tradiţionale, bijuterii, ziare, varză, pepeni, struguri,  brazi, molizi, 
pomi fructiferi etc) este:  
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
7,50 lei mp / zi 8.10 lei mp / zi 

 
* Suprafaţa minimă pentru care se plăteşte tariful de utilizare temporară a suprafețelor de 
teren este de 1,5 mp / zi. 
 
Tariful este aplicabil şi pentru utilizarea temporară (ocazională) a suprafeţelor de teren, a 
platourilor de piaţă amenajată în imediata vecinătate (extindere) a tarabelor, caz în care 
suprafaţa maximă admisă este de 0,5 mp/zi. 
 
17.  Tariful pentru fotografiere şi filmare în Grădina Zoologică, începând cu anul 2018, este: 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
6,50 lei / persoană 7.00 lei / persoană 

  
18. Tariful pentru depozitarea şi expunerea permanentă de produse la tarabe, începând cu 
anul 2018, este: 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
1,60 lei / zi 1,75 lei / zi 

 
19. Tariful lunar, începând cu anul 2018, pentru amplasarea de dozatoare cafea, sucuri, 
prajituri, covrigi etc., sau pentru amplasarea de mese pentru vânzarea produselor, este: 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
130 lei / buc / lună 140.40 lei / buc / lună 
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* Suprafaţa pentru care se plateşte tariful de utilizare temporară este de 1,5 mp / zi. 
 
20.Tariful zilnic pentru închirierea bunurilor mobile (tarabe si vitrine frig) pentru utilizarea 
acestora de agenţii comerciali, care îşi desfaşoară activitatea în alte locaţii decât pieţele 
aflate în administrarea societăţii, începând cu anul 2018 : 
 

Tarif 
 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
Închiriere taraba(metalica) 
 

2.50 lei 
/buc/ zi 

5.00 lei / buc / zi 
Închiriere vitrină  frigorifică  
 

17,00 lei / zi 
 

18.50 lei / zi 
  

21. Pentru spaţiile comerciale / suprafeţele de teren, obiect al contractelor de închiriere aflate 
în derulare, cu privire la care agentul economic va dovedi necesitatea, în funcţie de specificul 
activităţii şi normele sanitare specifice, se va aproba atribuirea unei suprafeţe de depozitare, 
în baza cererii agentului economic şi numai cu acordul societăţii APT SA Brăila, dar nu mai 
mult de 30 % din spaţiul comercial / suprafaţa de teren stabilit(ă) prin contract, suprafata 
pentru care se va aplica pretul adjudecat pentru depozitare in urma licitatiei, pentru cei care 
nu au ofertat in cadrul licitatie se va aplica pretul rezultat in urma unei negocieri directe, care 
va avea ca pret de pornire preţul minim stabilit pentru spații auxiliare la pct.4 din prezenta 
anexa. 
 
22. În vederea  asigurării destinaţiei de utilitate publică a unor puncte de lucru, închirierea se 
va face pe o perioadă de maxim 90 de zile, în baza unei cereri a agentului economic, pentru 
care se va aplica prețul obținut în baza unei negocieri directe care va porni de la preţul minim 
stabilit la pct.4, urmând ca la expirarea perioadei să se aplice dispoziţiile pct.3. 
 
23. In vederea stimularii agentilor economici conducerea societatii poate aproba acordarea 
spre folosinţă gratuită agentilor economici a unei tarabe în vederea comercializării 
produselor, in perioadele in care nivelul incasarilor este diminuat si în limita tarabelor 
disponibile din punctele de lucru, cu condiţia incheierii unui contract de închirierie lunară a 
unei alte tarabe. 
  
24. Pentru recuperarea unei cote părţi reprezentând cheltuielile ocazionate de funcţionarea şi 
de întreţinerea liftului, începând cu 01.01.2018, se stabileşte pentru agenţii economici care 
au închiriate boxe în Hala Centrală un tarif de 37.80 lei / lună . 
 
25. Agenții economici, în baza cererilor aprobate, pot rezerva tarabe, tariful pentru rezervare 
fiind un procent  de 50 % din valoarea tarifului lunar de închiriere tarabă, corespunzător  
sectorului / zonei. 
 
26. Pentru evenimentele organizate cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Copilului, a 
sărbatorilor de iarna şi pascale, ziua Orașului Brăila ziua internațională a animalelor sălbatice 
sau alte evenimente stabilite de Directorul general, se acordă scutiri la tarifele de acces 
pentru copii în Grădina Zoologică şi Orăşelul Copiilor. De asemenea, Conducerea societăţii 
poate acorda intrarea gratuită pentru grupuri organizate pentru care este asigurată 
supravegherea de către persoane autorizate,  pe bază de cerere prealabilă, categoriilor 
sociale defavorizate (case de bătrâni, case de copii, persoane cu dizabilităţi etc.) 
 
27. Tariful pentru recuperarea cheltuielilor de rebranşare/ branşare la utilităţi (energie 
electrică, apă) incepand cu anul 2018 :   
 

Tarif Tarif  2017 Tarif  2018 
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Tarif branşare / rebranşare 30,00 lei 40,00 lei 
 
Tariful va fi încasat în situaţia în care agentul economic nu respectă termenul de plată pentru 
utilităţi prevăzut în contractul încheiat, fiind necesară întreruperea furnizării de utilităţi. 
Agentul economic va fi notificat în prealabil în orice formă (telefonic, scris, afişat, presă etc). 
 
28. Comercializarea unor produse de sezon (brazi, molizi, pomi fructiferi, pepeni, varză, struguri 
etc) în locaţiile aprobate de UAT Brăila anual, altele decât cele primite în administrare prin 
Contractul de delegare a gestiunii de către societatea Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA 
Brăila se face pe bază de cerere aprobată, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu, a normelor 
sanitar-veterinare, tariful în aceste situaţii fiind compus din însumarea tarifului aprobat prin prezenta 
hotarare pentru comercializarea produselor în cauză insumand suprafaţa de platou ocupată, tonaj, 
utilizarea mijloacelor de cântarire, utilităţi, diferenţiat în funcţie de produs.  
  
29. Pentru pieţele şi târgurile ocazionale sau volante* având organizator persoană juridică, şi 
care se va desfăşura pe bază de cerere aprobată în locaţiile special destinate şi în perioadele 
aprobate, tariful începând cu anul 2018 este: 
 

 Tarif 2017 Tarif 2018 
Tarabă mijlocie(metalica, fibra) 8,00 lei / zi 8.65 lei / zi 
Tarabă mare(metalica, fibra) 9,00 lei / zi 9,75 lei / zi 
Suprafaţă de platou 6,00 lei / mp / zi 6,50 lei / mp / zi 

 
* Desfăşurarea activităţii se face în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu, a normelor sanitar-
veterinare, obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare căzând în responsabilitatea 
organizatorului târgului sau a comercianţilor în cauză, persoane fizice sau juridice, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
30. Tarif închiriere lunară, a bunurilor mobile – casuțe din lemn pentru amplasarea acestora 
în pieţele şi târgurile ocazionale sau volante având organizator persoană juridică, şi care se 
va desfăşura pe bază de cerere aprobată, în locaţiile special destinate şi în perioadele 
aprobate, tariful este cel stabilit mai jos:  
- 2/lei/mp/zi *(in baza contractului incheiat pentru minim 30 zile)  in 2017  
    propus pentru anul 2018 – 2,16 / lei/mp/zi *(in baza contractului incheiat pentru minim 30 
zile) 
- 3 lei/mp/zi (pentru fracțiuni de lună) in 2017 
   propus pentru anul 2018 – 3.24 / lei/mp/zi (pentru fracțiuni de lună) 
 
31. Tarif servicii copiere documente : 
  

Tarif  2017 Tarif  2018 
-------- 0.50 lei pag A4 (alb negru) 

 
32. Tarif eliberare copii documente arhivă, pentru solicitari formulate de persoane fizice sau 
juridice eliberate cu aprobarea conducerii (exclusiv tarif copiere): 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
-------- 25 lei / solicitare 
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33. Tariful zilnic, pentru utilizarea temporară a suprafeţelor de teren pentru expunere și 
vânzare în fața spațiilor comerciale, utilizate în baza solicitărilor formulate de agenții 
economici și aprobate de conducerea societății. 
 

Tarif  2017 Tarif  2018 
--- 2,50 lei mp / zi 

 
Referitor la vânzarea şi comercializarea produselor în pieţe şi târguri: 
Vânzarea produselor agricole din mijloace de transport auto este permisă numai în perimetrul 
Târgului Obor. Prin excepţie, este permisă comercializarea şi în alte locaţii strict precizate şi 
numai cu aprobarea conducerii societăţii şi UAT Brăila. 
Este strict interzisă ocuparea sau extinderea de către persoane fizice sau juridice a 
suprafeţelor de platou din cadrul pieţelor, cu tarabe, mese pliante şi alte mijloace proprii în 
scopul comercializării de produse, fără aprobarea societăţii  Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor SA Brăila, incălcarea ducând la rezilierea contractului. 
În pieţe este permisă vânzarea în viu a animalelor, numai cu aprobarea DSVSA Brăila, și a 
societăţii  Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA Brăila, în locuri special amenajate în acest 
scop. 
Este strict interzisă vânzarea de cereale, plante tehnice şi oleaginoase, animale, materiale de 
orice fel, în locuri neautorizate. 
Persoanele fizice sau juridice care ocupă spaţii în vederea comercializarii de produse în pieţe 
şi târguri au obligaţia de a afişa la loc vizibil numele şi prenumele persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice, precum şi preţurile practicate. 
 
NOTĂ: Toate preţurile şi tarifele practicate potrivit prezentului raport începând cu anul 2018 includ TVA,

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate 
ale Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Patrimoniu și 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PETRESCU EDUARD – HERERA 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
 

HOTĂRÂREA NR.682 
din 21 DECEMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea Procedurii referitoare la închirierea terenurilor ocupate de 
construcțiile provizorii având destinația de garaje 
  

Consiliul Local Municipal Brăila 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
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Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;  
 În conformitate cu prevederile art.14 și 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. Brăila 
nr.245/30.06.2017;  
 În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c) şi (5) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45 alin. (1) și (3) 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 Procedura referitoare la închirierea terenurilor ocupate de construcțiile 
provizorii având destinația de garaje, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta  
hotărâre. 
Art.2 Se aprobă Contractul de închiriere, 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 şi Gospodărire Locală Brăila și Direcția Patrimoniu, iar 
Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă 
publică. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   SECRETAR 
PETRESCU EDUARD – HERERA                                                          DRĂGAN ION 
 
 

Anexa nr.1 
La H.C.L.M. nr.682/21.12.2017 

 
“Procedură 

privind închirierea terenului ocupat cu construcțiile provizorii având destinație garaj” 
 
În aplicarea capitolului V – Închirierea terenurilor pentru amplasare de construcții provizorii cu 
altă destinație pct.5.8. - Garaje din H.C.L.M nr. 245 / 30.06.2017 propunem urmatoarea 
”Procedură privind închirierea terenului ocupat cu construcțiile provizorii având destinație 
garaj” 
Art.1. Prezenta procedură se aplică construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public la 
data aprobării tarifelor de închiriere evaluate de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A., prin 
H.C.L.M. nr.540 /2017, respectiv: 
a)garajelor care ocupă domeniul public și achită tariful de închiriere a terenului în baza unui 
contract de închiriere aflat în administrarea Primăriei Municipiului Brăila, contracte aflate în 
intervalul termenului de valabilitate; 
b)garajelor care ocupă domeniul public și achită taxa de ocupare a domeniului public, 
autorizate în baza unui permis de amplasare valabil până la data de 31.12.2017, aflate  în 
administrarea S.U.P.A.G.L. Brăila.  
Art.2. Persoanele fizice sau juridice, proprietarii unei construcții provizorii având destinație 
garaj, amplasată pe domeniul public al municipilui Brăila, pot solicita menținerea construcției 
pe domeniul public al Municipiului Brăila prin depunerea cererii de închiriere a terenului pe 
care este amplasată aceasta (anexa nr.1- model cerere și anexa 2 – declarația notarială). 
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Art.3. a) Cererea de închiriere a terenului pe care este amplasată construcția provizorie 
având destinație ga raj (anexa nr.1) va fi depusă la sediul S.U.P.A.G.L. Brăila din 
str.Marasesti nr.39, până la data de 15.01.2018, zilnic, de luni pana joi, în intervalul orar 
08,00-16,00 și vineri între orele 08,00-14,00  și va fi insoțită de următoarele documente: 
-act de identitate proprietar garaj; 
-în cazul în care există mai mulți proprietari ai garajului, va fi prezentat un document notarial 
prin care aceștia desemnează o persoană care -i va reprezenta și va semna contractul de 
închiriere a terenului pe care este amplasată construcția provizorie; 
-dovada deținerii în proprietate a unui autoturism aflat în circulație (talon auto cu ITP valabil) 
și, după caz, act de vanzare-cumparare (în cazul în care talonul auto nu este pe numele 
proprietarului garajului care ocupă domeniul public) sau orice alt document care dovedește 
deținerea în proprietate a autoturismului care este garat în construcția provizorie care ocupă 
domeniul public; 
-ultimul permis de amplasare (eliberat de S.U.P.A.G.L.Brăila) sau ultimul contract de 
închiriere / act adițional a terenului ocupat cu construcția provizorie având destinație garaj 
(eliberat de Primăria Municipiului Brăila); 
b) În mod excepțional, proprietarii de garaje amplasate pe domeniul public pot înregistra la 
sediul S.U.P.A.G.L. Brăila cererea de închiriere a terenului ocupat cu garaj și după data de 
15.01.2018, dar nu mai târziu de data de 31.03.2018, cu condiția motivării întârzierii și 
acordul de plată a chiriei și a penalizărilor, calculate de la data de 1 ianuarie 2018 până la 
data depunerii cererii. Contractul de închiriere se va încheia după obținerea acordului 
proprietarului de teren sau a administratorului.  
Art.4. Cererea de închiriere a domeniului public ocupat cu o constructie provizorie având 
destinație garaj va fi insoțită de declarația notarială a titularului de contract privind suprafața 
ocupată  (anexa nr.2) iar S.U.P.A.G.L.Brăila, prin reprezentanții săi, are obligația verificării 
suprafețelor declarate prin cererea de închiriere, în termen de 90 de zile de la data semnării 
contractului de închiriere a terenului ocupat cu garaj. 
Art.5. Proprietarii construcțiilor provizorii având detinație garaj amplasate pe domeniul public 
al Municipiului Brăila și care nu dețin plăcuță de identificare au obligația achiziționarii 
acesteia, contra cost, de la S.U.P.A.G.L Brăila la data semnării contractului de închiriere a 
terenului ocupat cu garaj. Plăcuta de identificare deținută sau nou achiziționată va fi afișată la 
loc vizibil pe garaj. 
Art.6. S.U.P.A.G.L. Brăila, prin reprezentanții săi, are obligația verificării respectării 
prevederilor contractuale privind obligațiile locatarului. 
Art.7. Nu fac obiectul prezentei proceduri construcțiile provizorii amplasate pe domeniul 
public al Municipiului Brăila care nu sunt sau nu pot fi folosite pentru gararea  autoturismelor 
(construcții provizorii cu o suprafata < 15 m.p., magazii, anexe și garaje a căror proprietari nu 
mai dețin autoturism).  In termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei 
proceduri, proprietarii construcțiilor prov izorii care nu îndeplinesc condițiile privind închirierea 
domeniului public vor fi înștiințați privind imposibilitatea închirierii domeniului public pentru 
ocuparea terenului cu construcția care nu este folosită în scopul garării autoturismului. 
Prezenta Procedura se va aplica până la data aprobării ”Regulamentului privind închirierea și 
eliberarea terenurilor ocupate cu construcții provizorii având destinație garaj amplasate pe 
raza Municipiului Brăila”, care va constitui anexa la H.C.L.M. nr.245 / 30.06.2017, prin 
completarea capitolului V – Închirierea terenurilor pentru amplasare de construcții provizorii 
cu altă destinație, pct.5.8. – Garaje 
 
NOTĂ: Anexa nr.2 poate fi consultată la sediul Consiliului Local Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
PETRESCU EDUARD – HERERA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.80 

din 24 NOIEMBRIE 2017  
 

privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de 
investiţii „Grup Sanitar la Şcoala Gimnazială Şuţeşti, judeţ Brăila”  pentru anul 2017, 
conform devizului general final actualizat 
 

Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă de îndată 
  Având în vedere: 
- Referatul nr.7717/22.11.2017, întocmit de dl. Toader Dragoş, privind necesitatea actualizării  
indicatorilor tehnico - economici ai a obiectivului investiţii „Grup Sanitar la Şcoala Gimnazială 
Şuţeşti, judeţ Brăila” pentru anul 2017, conform devizului general final actualizat;  
- Devizul general estimat actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţii „Grup Sanitar la Şcoala Gimnazială Şuţeşti, judeţ Brăila”, precum şi centralizatorul 
cheltuielilor de la bugetul Primăriei Şuţeşti; 
- Dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi 
completată privind finanţele publice locale; 
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - 
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiţii finanţate din fonduri publice. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), art.45 alin.(1) şi alin 
(2) şi al art.115 alin.1 lit.b) şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii 
„Grup Sanitar la Şcoala Gimnazială Şuţeşti, judeţ Brăila”, conform devizului general final, 
actualizat, anexat prezentei hotărâri.                     
         (2) Valoarea totală a lucrărilor de investiţii este în cuantum de 518.110 lei cu TVA. 
Art.2 Se aprobă cofinanţarea investiţiei de la bugetul local în valoare de 145.763,1 lei cu 
TVA, restul de 372.346,9 lei cu TVA fiind asiguraţi din bugetul de stat.   
Art.3 Prezenta hotărâre încetează efectele HCL 59/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici iniţiali şi va fi dusă la îndeplinire de către  compartimentul contabilitate - 
salarizare . 
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor 
interesaţi şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila în vederea aobţinerii avizului de legalitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE 
          CONSILIER                                                                            SECRETAR COMUNĂ 
        TOICĂ SILVIU                                                                              MIOARA CHIRILĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.81 

din 24 NOIEMBRIE 2017  
 

privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de 
investiţii „Grădiniţă 25 locuri în Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Şuţeşti”  pentru anul 
2017, conform devizului general final actualizat 
 

Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă de îndată 
  Având în vedere: 
- Referatul nr.7721/22.11.2017, întocmit de dl. Toader Dragoş, privind necesitatea actualizării  
indicatorilor tehnico - economici ai a obiectivului investiţii „Grădiniţă 25 locuri în Sat Mihail 
Kogălniceanu, Comuna Şuţeşti” pentru anul 2017, conform devizului general final actualizat;  
- Devizul general final actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
„Grădiniţă 25 locuri în Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Şuţeşti”; 
- Dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi 
completată privind finanţele publice locale; 
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - 
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), art.45 alin.(1) şi alin 
(2) şi al art.115 alin.1 lit.b) şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii 
„Grădiniţă 25 locuri în Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Şuţeşti”, conform devizului general 
final, actualizat, anexat prezentei hotărâri.                     
         (2) Valoarea totala a lucrărilor de investiţii este in cuantum de 557.910,5 lei cu TVA . 
Art.2 Se aprobă cofinanţarea investiţiei de la bugetul local în valoare de 56.146,34 lei cu 
TVA, restul de 501.764,16 lei cu TVA fiind asiguraţi din bugetul de stat.   
Art.3 Prezenta hotărâre încetează efectele HCL 17/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici iniţiali şi va fi dusă la îndeplinire de către  compartimentul contabilitate - 
salarizare . 
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor 
interesaţi şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila în vederea aobţinerii avizului de legalitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE 
          CONSILIER                                                                            SECRETAR COMUNĂ 
        TOICĂ SILVIU                                                                              MIOARA CHIRILĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.82 

din 24 NOIEMBRIE 2017  
 
privind:  aprobarea trecerii pe durată determinată din domeniul public al UAT Mircea 
Vodă în domeniul public al UAT Şuţeşti  a sectorului de drum km0+000-km13+000  din 
DC 38 Deduleşti - Şuţeşti 
 

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, întrunit în şedinţă de îndata la data de 24.11.2017 
Având în vedere:  

- HCL Şuţeşti nr.68/20.10.2017 privind  aprobarea  cererii Consiliului Local Şuţeşti privind 
trecerea pe durată determinată din domeniul public al UAT Mircea Vodă în  domeniul public 
al UAT Şuţeşti sectorului de drum  km0+000-km13+000 în vederea derulării unui obiectiv de 
investiţie; 
- Adresa UAT Mircea Vodă nr.5406/13.11.2017 prin care se înaintează HCL Mircea Vodă 
nr.88/31.10.2017; 
- HCL Mircea Vodă nr.88/31.10.2017 privind aprobarea cererii CL Şuţeşti referitor la trecerea 
pe durată determinată din domeniul public al UAT Mircea Vodă în domeniul public al UAT 
Şuţeşti a sectorului de drum km0+000-km13+000 din DC 38 Deduleşti – Şuţeşti; 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Şuţeşti. 

În temeiul: 
- Prevederilor art.3 alin (4), art.9 alin (5) şi (8), art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 
actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
- Prevederilor art.36 alin (2) lit (c) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; 
- Prevederile  art. VI, VII, X , din Anexa I a HGR nr.548/1999, privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
- Prevederilor art.36 alin (2) lit (c), art.45 alin.(3), art.115 alin (1) lit b)  din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă trecerea pe durată determinată din inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al UAT Mircea Vodă în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei Şuţeşti  a sectorului de drum cu o lungime de 11 km, identificat conform anexei 
nr.1 la HCL Mircea Vodă nr.63/2014. 
Art.2 Valoarea de inventar a sectorului de drum  km0+000-km13+000 din DC 38 Deduleşti - 
Şuţeşti, cu o  lungime totala de 13 km este în cuantum de 11.235.640,50 lei cu TVA. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă Comisiei 
Speciale pentru întocmirea Inventarului Bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Şuţeşti, compartimentului contabilitate - salarizare, Consiliului Judeţean Brăila şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Brăila. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE 
          CONSILIER                                                                            SECRETAR COMUNĂ 
        TOICĂ SILVIU                                                                              MIOARA CHIRILĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.83 

din 24 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: stabilirea pe proprie răspundere a distanţei minime de siguranţă faţă de 
clădirile învecinate, în vederea asigurării nivelului minim de calitate corespunzător 
cerinţei “securitate la incendiu” pentru obiectivul “Dispensar Uman Şuţeşti, judeţul 
Brăila”  
 

Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă de îndată 
  Având în vedere: 
- Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braila nr.173/17/SU-BR; 
- Referatul înregistrat cu nr.7789/24.11.2017 prin care se aduce  la cunoştinţă Primăriei 
Şuţeşti de către persoana care a întocmit proiectul tehnic, măsurile de protecţie 
compensatorii;  
- Dispoziţiile notei 2 din subsolul tabelului 2.2.2 din Normativul de siguranţă la foc a 
construcţiilor, indicativ P 118-99 aprobat de către MLPAT prin Ordinul nr.27/N din 07.04.1999 
şi avizat de M.I.-IGCPM prin avizul nr.1 din 26.01.1999;       
- Hotărârea CL Şuţeşti nr.38/16.06.2017  privind  aprobarea asocierii judeţului Brăila, prin 
Consiliul Judeţean Brăila cu Comuna Şuţeşti prin Consiliul Local Şuţeşti în vederea 
cofinanţării realizării obiectivului de investiţii “Dispensar Uman Şuţeşti, judeţul Brăila” ; 
- Hotărârea CL Şuţeşti nr.43/30.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai 
obiectivului de investiţii “Dispensar Uman Şuţeşti, judeţul Brăila”.  

În temeiul prevederilor art.36 alin.2,  art.45  şi al art.115 alin.1 lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse 
ulterior, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă stabilirea pe proprie răspundere a unei distanţe de siguranţă mai mici faţă 
de distanţa minimă de siguranţă faţă de clădirile învecinate prevazută de lege, în vederea 
asigurării nivelului minim de calitate corespunzător cerinţei ”securitate la incendiu” pentru 
obiectivul “Dispensar Uman Şuţeşti, judeţul Brăila”.  
Art.2 Se aprobă  măsurile de protecţie compensatorii necesare astfel: 
- Se va desfiinţa corpul C1(dispensar vechi) şi corpul C2 conform menţiunilor din planul de 
amplasament;  
- Peretele de vecinătate de pe latura de vest va fi plin, cu goluri vitrate protejate cu cărămida 
tip ”Nevada”. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor 
interesaţi şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila în vederea obţinerii avizului de legalitate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE 
          CONSILIER                                                                            SECRETAR COMUNĂ 
        TOICĂ SILVIU                                                                              MIOARA CHIRILĂ 
 
 
 
 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

144 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.85 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al 
Comunei Şuţeşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECO DUNĂREA” Brăila 
 

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.11.2017  
 Având în vedere: 
- Raportul nr.1306/27.10.2017 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” 
Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în calitate de 
reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota: 
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare şi 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusă de concesionar, cu respectarea 
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
- Actul Adiţional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”. 
 Având în vedere: 
-  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuţeşti nr.10 din 29.01.2013 privind aprobarea 
delegării prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de 
colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea; 
- Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de 
colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin 
(4) alin (5) si alin (6); 
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice art.10 alin (5) şi art.8 alin (3) lit k; 
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;  
- Referatul de aprobare al primarului.  

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1

- Ajustarea tarifului serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele  de colectare şi 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusă de concesionar, cu respectarea 

 Se acordă mandat special domnului Codreanu Cristian, primarul Comunei Şuţeşti, ca 
reprezentant legal al Comunei Şuţeşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze: 
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prevederilor art.9 din contractul de  concesiune nr. 390/287/17.06.2013, având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea; 
- Actul Adiţional nr.8  la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 

Actul Adiţional nr.8 se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO 
DUNĂREA”  Brăila, în calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC 
RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.  
Art.2 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”   Brăila, 
cu sediul în municipiul Brăila, str Şoseaua Buzăului nr.3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr.20 /10.07.2009, al 
cărei membru este Comuna Şuţeşti, să semneze - în numele şi pe seama Comunei Şuţeşti  - 
Actul Adiţional nr.8  la  Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la 
punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la depozitul ecologic 
Muchea”, prin reprezentantul său legal Preşedintele Asociaţiei, Domnul Francisk Iulian 
Chiriac . 
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Codreanu Cristian 
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECO DUNĂREA”  Brăila. 
Art.4

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șutești nr.18 din 20 martie 2014 privind aprobarea 
Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de 

 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila şi altor instituţii interesate. 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 29.11.2017, cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie. 
 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        SECRETAR  
                                                                                                                MIOARA CHIRILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.86 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 
 

Consiliul Local al Comunei Șutești, județul Brăila, întrunit în sedinţă ordinară la data de 
29.11.2017 
    Având în vedere:  
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Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;  
-Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de 
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din 
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de 
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;  
-Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociației prin care ni s-a comunicat pentru aprobare-Actul 
Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă 
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentația susținătoare;  
-Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009-cu Anexele – parte integrantă;  
-Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25-Modificarea/ajustarea prețurilor și 
tarifelor-din Titlul III-Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale-Partea Comună a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;  
-Prevederile punctului 22.2 literă b) din Articolul 22-Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile 
de Retur-și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori-din Capitolul 
V-Evaluarea lucrărilor din Titlul II – Sistemul de lucrări-din Dispoziții Speciale-Partea Comună 
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670/10.09.2009;  
 Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării-din 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;  
 Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului-din Dispoziții 
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;  
-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.670/10.09.2009;  
-Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 și punctul 4, art.16 
alin.1, alin.2 literă a) și alin.3 literele a) și e), art.17 alin.1 literă d), alin.2 litera d) punctele 1 și 
5, 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;  
- Avizele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) şi lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 
lit.a) pct.14 şi alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) şi f), art.62 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) 
si alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în forma prevăzută în 
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
          (2) Actul Adițional nr.6 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.  
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 Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei 
membru este Comuna Șutești, să semneze - în numele și pe seama Comunei Șutești - Actul 
Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă 
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației, 
domnul Viorel Marian Dragomir.  
 Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Codreanu Cristian, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șutești, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.   
          (2) Se mandatează domnul Codreanu Cristian, Primarul Comunei Șutești, să avizeze 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar și Operator, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șutești.  
 Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Șutești domnul 
Codreanu Cristian, 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.  
   
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 29.11.2017, cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcţie, îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        SECRETAR  
                                                                                                                MIOARA CHIRILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.87 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: aprobarea modificării unei funcţii contractuale din cadrul ”Centrului 
Comunitar Educaţional” Şuţeşti 
                          

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila 
Având în vedere:  

- Adresa nr.5292/24.04.2015 a Instituției Prefectului-județul Brăila prin care se stabilește 
numărul maxim de personal pentru unitatea administrativ teritorială – comuna Șutești   
- Adresă către Școala Gimnazială Șutești înregistrată cu nr. 7224/01.11.2017 prin care se 
solicită identificarea uneui cadru didactic care să ocupe funcția contractuală specifică    
- Raportul de aprobare al primarului la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării 
unei funcții contractuale din cadrul ”Centrului Comunitar Educational” Șutești   
- Nota de fundamentare nr.7702/21.11.2017 a secretarului comunei Șutești pentru aprobarea  
modificării unei funcții contractuale din cadrul ”Centrului Comunitar Educational” Șutești   
- Avizele Comisiilor de specialitate   
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- Hotărârea Consiliului Local nr.14/28.02.017 privind aprobarea sustenabilității proiectului 
“Infiintarea unui Centru Comunitar Educațional în Comuna Sutesti” județul Brăila pentru 
următorii 5 ani de la încetarea finantării prin proiect.  

În temeiul:  
- Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Legii 53/2003 – Codul Muncii;   

În temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin (1) și art 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare                                    
                                                                       

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă modificarea funcției contractuale de 
execuție de ”personal didactic” în ”mediator şcolar” din cadrul ”Centrului Comunitar 
Educaţional” Șutești.   
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează primarul 
comunei comunei Șutești, județul Brăila, urmând ca secretarul comunei să  comunice 
hotărârea Instituției Prefectului - județul Brăila în vederea controlului de legalitate.  
            
   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
             CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ 
          BARAC PETRICĂ                                                                          CHIRILĂ MIOARA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.88 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai  obiectivului de 
investiţii ”Amenajare şanţuri şi trotuare pietonale în Comuna Şuţeşti” pentru anul 
2017, conform devizului general final actualizat 
 

Consiliul Local al comunei Șutești, județul Brăila întrunit în ședință de îndată  
     Având în vedere:  
- Referatul nr.7782/24.11.2017, întocmit de dl. Toader Dragoș, privind necesitatea actualizării  
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții ”Amenajare şanţuri şi trotuare 
pietonale în Comuna Şuţeşti” pentru anul 2017, conform devizului general final actualizat   
- Devizul general final actualizat privind cheltuielile necesarea realizării obiectivului de 
investiții ”Amenajare şanţuri şi trotuare pietonale în Comuna Şuţeşti”.  
- Dispozițiile alin.1) și 2) ale art.41 și ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată și 
completată privind finanțele publice locale;  
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;  
- Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul : prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), art.45 alin.(1) și alin 
(2) și al art.115 alin.1 lit.b) și ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările aduse ulterior,  
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HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții 
”Amenajare şanţuri şi trotuare pietonale în Comuna Şuţeşti” conform devizului general final 
actualizat, anexat prezentei hotărâri.                      
           (2) Valoarea totală a lucrărilor de investiții este în cuantum de 3.446.025,70 lei cu TVA 
Art.2 Se aprobă finanțarea intergrală a investiției de la bugetul local al Primăriei Șutești, 
județul Brăila  
Art.3 Prezenta hotărare încetează efectele HCL 16/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici inițiali și va fi dusă la îndeplinire de către  compartimentul contabilitate - 
salarizare .  
Art.4 Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărare va fi adusă la cunoștință celor 
interesați și Instituției Prefectului - Județul Brăila în vederea aobtinerii avizului de legalitate.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
             CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ 
          BARAC PETRICĂ                                                                          CHIRILĂ MIOARA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.89 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Șutești în domeniul public al 
UAT Mircea Vodă  a sectorului de drum cu o lungime de 11 km aparținând  DC 38 
Deduleşti - Șutești km0+000-km13+000  cu valoarea de investiție finală  
   

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, întrunit în sedintă ordinară  
Având în vedere:   

- HCL  Șutești nr.68/20.10.2017 privind  aprobarea  cererii Consiliului Local Șutești privind 
trecerea pe durată determinată din domeniul public al UAT Mircea Vodă în  domeniul public 
al UAT Șutești  sectorului de drum  km0+000-km13+000 în vederea derulării unui obiectiv de 
investiție  
- Adresa UAT Mircea Vodă nr.5406/13.11.2017 prin care se înaintează HCL Mircea Vodă 
nr.88/31.10.2017  
- HCL Mircea Vodă nr.88/31.10.2017 privind aprobarea cererii CL Șutești referitor la trecerea 
pe durată determinată din domeniul public al UAT Mircea Vodă  în domeniul public al UAT 
Șutești a sectorului de drum km0+000-km13+000 din DC 38 Deduleşti-Șutești  
- HCL  Șutești nr.82/24.11.2017 privind  aprobarea  trecerii pe durată determinată din 
domeniul public al UAT Mircea Vodă în  domeniul public al UAT Șutești  sectorului de drum  
km0+000-km13+000 în vederea derulării unui obiectiv de investiție  
- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate- salarizare   
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat cu nr. 5145/18.09.2017  
- Raportul de aprobare al primarului comunei Șutești,  
- Avizele Comisiilor de specialitate.  
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În temeiul:  
- Prevederilor art.3 alin (4),art.9 alin (5) și (8), art.21 și art.22 din Legea nr. 213/1998 
actualizată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,   
 - Prevederilor art.36 alin (2) lit (c) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația 
publică locală,  
- Prevederile  art. VI, VII, X , din Anexa I a , HGR nr. 548/1999  , privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor , 
orașelor , municipiilor și județelor;  
- Prevederilor art.36 alin (2) lit (c), art.45 alin.(3) , art.115 alin (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 
republicată, privind administrația publică locală   
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă trecerea din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT 
Șutești în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mircea Vodă  a 
sectorului de drum cu o lungime de 11 km cu valoarea de investiție finală de  8.842.391,23 lei 
cu TVA.  
Art.2 Valoarea de inventar a sectorului de drum  km0+000-km13+000 din DC 38 Dedulesti-
Șutești, cu o  lungime totală de 13 km este în cuantum de 11.235.640,50 lei cu TVA.  
Art.3 Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărare va fi adusă la cunoștință Comisiei 
Speciale pentru întocmirea Inventarului Bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Șutești, compartimentului contabilitate-salarizare, Consiliului Județean Brăila și Instituției 
Prefectului-județul Brăila .  
 
   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
             CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ 
          BARAC PETRICĂ                                                                          CHIRILĂ MIOARA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.90 

din 29 NOIEMBRIE 2017  
 
privind: aprobarea rectificării  bugetului local de venituri și cheltuieli  pentru anul 2017 
și a acoperirii deficitului secțiunii dezvoltare din excedentul anilor precedenți  
   

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, întrunit în sedintă ordinară  
Având în vedere:  

- Adresa ANAF înregistrată cu nr. 56894/22.11.2017  privind repartizarea sumelor defalcate 
din TVA și sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugettelor locale; 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Șutești;  
- Raportul de aprobare al primarului;  
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Șutești nr.24/15.03.2017 de aprobare a bugetului 
local  
 - Avizele Comisiilor de specialitate  
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În temeiul:   
- Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, raportate la Legea 6/2017 a 
bugetului de stat pe anul 2017  

Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a) și art. 45 alin (2) lit a) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  
   

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aprobă  rectificarea bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, conform 
anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărare.  
Art.2 Se aprobă  acoperirea din excedentul bugetului local al comunei Șutești al anilor 
precedenți a  deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2017 (deficitul fiind în cuantum de 
2.173,00 lei)  
Art.3 În intervalul dintre ședințele Consiliului local, se împuternicește primarul, în calitate de 
ordonator principal de credite, pentru repartizarea și utilizarea depăsirilor de venituri ce se vor 
realiza peste prevederile inițiale, cu informarea Consiliului local.  
Art.4 Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărare va fi adusă la cunoștință celor 
interesați  și Instituției Prefectului - județul Brăila pentru vizarea spre legalitate.  
 
   PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
             CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ 
          BARAC PETRICĂ                                                                          CHIRILĂ MIOARA  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.93 
din 21 DECEMBRIE 2017  

 
privind: achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă de 2.418 mp, liber de 
construcţii, situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea Funciară 
nr.77081, în scopul amenajării căilor de acces în zonă, a spaţiilor de parcare şi 
amplasarea de garaje auto 

 
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 

decembrie 2017; 
Având în vedere: 

- Scrisoarea nr.21024/06.11.2017 a domnului Grama Gheorghe privind intenția de vânzare a 
terenului intravilan în suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea Funciară nr.77081, în zona blocurilor F.1 și  F.4; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.11.2017 pentru exercitarea dreptului de preempţiune al 
oraşului privind oportunitatea de a achiziţiona acest teren în scopul amenajării căilor de 
acces în zonă, a spaţiilor de parcare şi amplasarea de garaje auto, concomitent cu stingerea 
datoriei istorice şi consistente către bugetul local avute de actualul proprietar al terenului; 
- Raportul de evaluare a terenului întocmit la data de 26.09.2017 de către expert evaluator 
Iulian Cosmin Androniu şi Procesul verbal nr.22178/12.12.2017 privind negocierea preţului 
final şi a celorlalte condiţii de vânzare-cumpărare a terenului, întocmit de comisia constituită 
prin Dispoziţia primarului nr.862/04.12.2017; 
- Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din 
cadrul consiliului local. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi alin.(6) lit.a) pct.9 şi 
11, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) teza a II a din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă achiziţionarea terenului în suprafaţă de 2.418 mp, liber de construcţii, 
situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, proprietatea domnului Grama Gheorghe, înscris 
în Cartea Funciară nr.4271 a U.A.T. Ianca, identificat conform planului de amplasament şi 
delimitare anexat, în scopul amenajării căilor de acces în zonă, a spaţiilor de parcare şi 
amplasarea de garaje auto.  
         (2) Se validează procesul verbal de negociere nr.22178/12.12.2017 şi se aprobă preţul 
de cumpărare al terenului în sumă de 88.000 lei, la care se adaugă cheltuielile ocazionate de 
autentificarea actului de vânzare-cumpărare. 
         (3) Preţul terenului va fi plătit în două rate, prima rată în numerar în suma de 13.000 lei, 
care va fi reţinută pentru plata impozitului aferent terenului în cauză, iar a doua rată în sumă 
de 75.000 lei prin virament bancar la data încheierii contractului de vânzare, în contul indicat 
de proprietar, din capitolul 512A0103710130 - autorităţi publice, alte active fixe, capitol din 
care vor fi finanţate şi cheltuielile ocazionate de autentificarea actului de vânzare. 
         (4) După încheierea actului de vânzare, terenul va fi înscris în Inventarul domeniului 
public al oraşului administrat de consiliul local, completându-se corespunzător şi Lista 
investiţiilor/achiziţiilor publice pe anul 2017. 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

153 

Art.2 Primarul oraşului Ianca se împuterniceşte să semneze în formă autentică contractul de 
vânzare - cumpărare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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 cerinţelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                             SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIŢA ANGHELACHE                                      ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.94 
din 21 DECEMBRIE 2017  

 
privind: validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului prin Dispozițiile 
primarului nr.823/ 27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017, ca urmare alocării 
unor sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, precum și pentru echilibrarea 
bugetului local  
 
 Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 
decembrie 2017; 

Având în vedere: 
- Adresele nr.56894/22.11.2017 și nr.59039/19.12.2017 ale Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Brăila, potrivit cărora prin Deciziile nr.21/22.11.2017 și nr.23/19.12.2017 s-
a modificat repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, precum și pentru echilibrarea 
bugetelor locale, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr.83/2017 pentru rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.284/28.11.2017 prin care s-a rectificat repartizarea 
procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanțare locală, iar orașului Ianca i s-a alocat suma de 30 mii lei; 
- Dispoziţiile art.19. alin.(2) și art.82 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Dispoziţiile art.19 din Hotărârea Consiliului Local nr.19/16.03.2017 privind aprobarea 
bugetului centralizat al orașului pe anul 2017, prin care primarul a fost împuternicit să 
repartizeze şi să utilizeze prin dispoziție veniturile realizate peste prevederile iniţiale, inclusiv 
sumele alocate de la bugetul de stat, pe capitolele de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare, 
cu obligația prezentării dispoziției spre validare consiliului local în proxima ședință a acestuia; 
- Dispozițiile primarului nr.823/27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017 privind 
modificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017, ca urmare alocării unor sume 
suplimentare din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivel local, precum și pentru echilibrarea bugetului local; 
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- Referatul de aprobare al primarului, rapoartele șefului serviciului financiar contabil și raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36 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 Se validează modificările făcute bugetului centralizat al orașului prin Dispoziția 
primarului nr.823/ 27.11.2017, după cum urmează: 
      a) se majorează cu suma de 650.000 lei veniturile din capitolul 11.02.02-sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivel local 
și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal învățământ din capitolul 65.2A.10, 
după cum urmează: 
- Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca……………………….……….365.300 lei; 
- Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca …………….……….199.800 lei; 
- Școala Gimnazială Plopu………………………………………………….……….84.900 lei; 
      b) se majorează cu suma de 38.000 lei veniturile din capitolul 11.02.06-sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată-și cu suma de 175.000 lei veniturile din capitolul 04.02.04-
sume defalcate din impozitul pe venit, ambele sume alocate pentru echilibrarea bugetului 
local.  
Art.2 (1) Se majorează cu suma de 213.000 lei cheltuielile bugetului local, după cum 
urmează: 
      a) cu suma de 9.500 lei în capitolul 662A50710130-alte active fixe din sănătate; 
      b) cu suma de 20.000 lei în capitolul 672A03072002-cultură, reparații la acoperișul 
căminului cultural; 
      c) cu suma de 50.000 lei în capitolul 742A0501200104-salubrizare; 
      d) cu suma de 5.000 lei în capitolul 652A04012002-învățământ, reparații la acoperișul 
clădirii Școlii Gimnaziale din cadrul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››;    
      e) cu suma de 16.000 lei în capitolul 612A0304200501-poliția locală, pentru echipament 
specific; 
      f) cu suma de 7.500 lei în capitolul 542A10200530-serviciul public comunitar local de 
evidență a populației, pentru dotare cu echipamente electronice;  
      g) cu suma de 5.000 lei în capitolul 542A102013-serviciul public comunitar local de 
evidență a populației, pentru pregătire profesională; 
      h) cu suma de 10.000 lei în capitolul 682A05022013-asistență socială, pregătire 
profesională pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap; 
      i) cu suma de 65.000 lei în capitolul 512A0301200109-autorități publice, cheltuieli 
materiale și prestări servicii cu caracter funcțional; 
      j) cu suma de 10.000 lei în capitolul 512A0301200530-alte obiecte de inventar, achiziție  
scaune pentru sala de ședințe a consiliului local; 
      k) cu suma de 15.000 lei în capitolul 672A03062011-cultură, achiziție cărți; 
            (2) În cadrul capitolului 682A0502100101-asistență socială, se diminuează cu suma 
de 40.000 lei cheltuielile cu salariile de bază și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din 
capitolul 682A0502570201-indemnizații persoane cu handicap. 
Art.3

      a) se majorează cu suma de 30.000 lei veniturile din capitolul 04.2A.04-sume defalcate 
din impozitul pe venit, și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 
512A0103710130-autorități publice, alte active fixe, în vederea cumpărării terenului intravilan 

 (1) Se validează modificările făcute bugetului local prin Dispoziția primarului 
nr.867/12.12.2017, după cum urmează: 
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în suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, 
înscris în Cartea Funciară nr.77081 a U.A.T. Ianca. 
      b) se diminuează cu suma de 70.000 lei cheltuielile din capitolul 672A0307710101-
cultură, cămin cultural Plopu, și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 
512A0103710130-autorități publice, alte active fixe, în vederea completării fondurilor 
financiare necesare cumpărării terenului menționat la lit.a), inclusiv pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente autentificării contractului de vânzare. 
Art.4 Se validează modificările făcute bugetului centralizat al orașului prin Dispoziția 
primarului nr.870/ 20.12.2017, după cum urmează: 
      a) se majorează cu suma de 237.000 lei veniturile din capitolul 11.02.02-sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și 
se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de personal învățământ din capitolul 65.2A.10, 
inclusiv contribuțiile aferente, astfel: 
- Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca……………………….……….147.000 lei; 
- Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca …………….………...65.000 lei; 
- Școala Gimnazială Plopu………………………………………………….……….25.000 lei; 
      b) se majorează cu suma de 8.350 lei veniturile din capitolul 4234-subvenții pentru 
ajutorul de încălzire a locuinței și cu aceeași sumă cheltuielile din capitolul 682A1501570201-
ajutoare sociale în numerar. 
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.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                             SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIŢA ANGHELACHE                                      ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.95 
din 21 DECEMBRIE 2017  

 
privind: actualizarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor din subordinea Consiliului local al orașului Ianca 
 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 
decembrie 2017; 

Având în vedere: 
- Necesitatea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, ca urmare aprobării/modificării Organigramei și 
a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.20/2017, pe baza Avizului favorabil nr.3479/10882/51057/ 2017 al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în cadrul cărora nu se mai regăsește funcția de șef S.P.C.L.E.P.; 
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- Avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 
transmis prin adresa nr.3966232/20.11.2017, pentru Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea 
Consiliului Local al Orașului Ianca; 
- Dispozițiile art.4 alin.(3) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de 
funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea 
patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin 
H.G.nr.2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 
alin.(1), art.4 alin.(1) şi art.9 alin.(3) din O.G.nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea 
nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa Instituţiei Prefectului nr.2489/25.02.2014, emisă în aplicarea prevederilor 
O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea 
nr.13/2011, potrivit căreia orașului Ianca îi revin 115 posturi, număr confirmat și pentru anii 
2015-2017 prin adresele nr.3424/16.03.2015, nr.145/07.01.2016 și nr.2465/07.03.2017, din 
care pentru pentru Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sunt 
prevăzute 5 posturi; 
- Referatul de aprobare al primarului, referatul coordonatorului Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului 
local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, 
în forma actualizată potrivit Anexei nr.1. 
Art.2 Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, în forma actualizată potrivit Anexei nr.2. 
Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor, în forma actualizată potrivit Anexei nr.3. 
Art.4 Se aprobă Fișa postului coordonatorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor, în forma actualizată potrivit Anexei nr.4. 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca. 
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a 
comunităţii locale. 
Art.7 Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                             SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIŢA ANGHELACHE                                      ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.96 
din 21 DECEMBRIE 2017  

 
privind: stabilirea plafoanelor creanţelor fiscale locale la care se poate renunţa sau 
care pot fi anulate 
 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 
decembrie 2017; 

Având în vedere: 
- Referatul nr.22185/12.12.2017 al compartimentului de urmărire a creanțelor bugetare 
locale, potrivit căruia sunt în evidența fiscală locală aproximativ 200 de contribuabili cu debite 
cumulate în cuantum de până la 40,00 lei, pentru care se poate adopta o hotărâre de stabilire 
a plafonului până la care se pot anula aceste creanțe bugetare; 
- Existenţa şi a numeroaselor situaţii în care creanţa fiscală principală stabilită este mai mică 
de 20 de lei, la care iarăşi se poate adopta o hotărâre de stabilire a plafonului creanţelor 
fiscale la care se poate renunţa; 
- Dispoziţiile art.96 alin.(3) şi art.266 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate 2 din cadrul consiliului 
local. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), 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) Plafonul creanţelor fiscale locale la care se poate renunţa se stabileşte în cuantum 
de 10 lei. 
          (2) În cazul creanţelor fiscale locale mai mici de plafonul stabilit potrivit alin.(1), 
compartimentul de impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
renunţă la stabilirea acestora şi nu va emite decizie de impunere, însă va fi menţinută în 
evidenţa fiscală baza de impozitare a acestora. 
         (3) În situaţia în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanţe fiscale principale, 
plafonul de 10 lei se aplică totalului acestor creanţe. 
Art.2 (1) Plafonul creanţelor fiscale locale care pot fi anulate se stabileşte în cuantum de 40 
lei. 
          (2) Prevederile alin.(1) se aplică totalului creanţelor fiscale locale datorate şi neachitate 
de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, ca urmare a încetării existenţei 
bunurilor impozabile. 
          (3) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul contribuabililor activi, cu rămăşiţe sub 
cuantumul de 40 lei. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului, prin 
serviciul financiar contabil. 
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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 cerinţelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                             SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIŢA ANGHELACHE                                      ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.92 

din 18 DECEMBRIE 2017 
   
privind: rectificarea și modificarea bugetului local pe anul 2017  
   

Consiliul local Romanu întrunit în ședință ordinară la data de 18.12.2017;  
           Având în vedere:  

Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate  
cu privire la necesitatea aprobării rectificării și modificării bugetului local;  
           În baza Hotărârilor  Consiliului  Județean Brăi la nr.277 și 287/28.11.2018 privind  
sume repartizate din procentul de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa TVA pentru 
echilibrare și a cotei de 18,6% din impozitul pe venit;  
          Avizelor Comisiilor de specialitate;  
          În baza Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;  

În conformitate cu art.49 al.5 și 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 ,actualizat,privind noul Cod Fiscal  ;   
           În conformitate cu Legea nr.32/1994 actualizat în 2016 privind sponsorizarea;  
           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  rectifică  bugetul local   cu suma de  62  mii lei astfel:  
 Cont- 67.02.71.01.03   ---------------   +  35 mii lei –Sistem de supraveghere video sat Oancea  
 Cont – 51.02.71.01.30   ---------------   +    5 mii lei –Achizitie server stocare date  
 Cont- 8402.71.01.30    ---------------   + 22 mii lei – Piatră satele  Romanu și Oancea  
Art.2 Se modifică bugetul local între articole și alineate pentru a achita viramentele la bugetul 
de stat și plata investițiilor în curs astfel:  
 Cont – 68.15.01.57.02.01--------------    5 mii lei-sume defalcate din TVA  
 Cont – 68.05.02.10.01.01 -------------   +     5 mii lei  
 Cont – 51.01.03.10.01.01 -------------- 14 mii lei  
 Cont – 51.01.03.10.01.12 -------------    +    5mii lei  
 Cont – 51.01.03.10.03.01 -------------    +     9mii lei  
 Cont – 67.02.71.01.30. ----------------  -100  mii lei  
 Cont – 84.02.71.01.30. ----------------    + 100  mii lei  
Art.3 D-na Radu Badiu Nicoleta, referent în cadrul compartimentului contabilitate, va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.   
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Art.4 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  
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.93 

din 18 DECEMBRIE 2017 
 
privind: anularea Protocolului dintre Consiliul local Romanu și Inspectoratul Școlar 
Brăila cu privire la preluarea clădirilor și terenul aferent construcțiilor în care și -a 
desfăsurat activitatea Școala Gimnazială I -IV și Casa Directorului din satul Oancea,  
com. Romanu  
   

Consiliul local Romanu întrunit în sedintă ordinară la data de 18.12.2017  
           AvÂnd în vedere:  
- Nota de fundamentare a Școlii Gimnaziale Romanu  nr.2873/12.12.2016 și înregistrată sub 
nr.5081 din 15.12.2016 la Primăria comunei Romanu prin care nu mai poate finanța 
cheltuielile de întreținere pentru că din anul 2011 unitatea școlară a fost desființată. 
- Protocolul înregistrat sub nr.1621 din 6.04.2001 la Inspectoratul  Școlar Județean Brăila și 
sub nr.873 din 27.03.2001 la Primăria comunei Romanu, jud. Brăila.  
- Adresa nr.14423/29.11.2017 a Inspectoratului Județean Brăila către UAT Romanu;  
- Expunerea de motive a d-nei Primar IonităSteluta, prin care arată necesitatea preluării 
administrative a localului Școlii gimnaziale cu cls. I -IV Oancea și a locuinei Directorului de 
scoală în permanentă starte de degradare ;  

În baza prevederilor art.3,alin.4,art.21 și art.22 din Legea nr.213/1998 
actualizată,privind proprieta-  tea publică și regimul juridic al acesteia  
           În baza  HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor,orașelor municipiilor și 
județelor,art.112 din Legea nr.1/2011 – Legea Educației Naționale și pozițiile nr.15 și 16 din 
Anexa  nr.2 al  HCL nr.17/26.02.2015;  
           În conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c  “ art. 120 și art.122  din Legea nr.215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  
   În temeiul  art.45 alin 3  din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și 
completările ulterioare privind administrația publică locală;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se anulează Protocolul de administrare dintre Inspectoratul Școlar Județean Brăila și 
Consiliul local Romanu încheiat la data de 27.03.2001 cu privire la  preluarea terenurilor și 
clădirilor în care și -a desfăsurat activitatea Școala cu cls.I -IV și Casa Directorului din satul 
Oancea, com. Romanu deoarece nu mai poate finanța cheltuielile de întreținere pentru că din 
anul 2011 unitatea scolară a fost desfiintată.  
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Art.2 Clădirile menționate în fișa  tehnică,parte a Protocolului, vor intră în administrarea 
directă a Consiliului local Romanu căpătând alte destinații în funcție de necesitătile 
comunitătii locale.  
Art.3 De ducere la îndeplinire a prezentei hotărări răspunde d-na Primar Ioniță Steluța și        
d-na  Radu Badiu Nicoleta, referent contabil.  
Art.4 D-ul Zainea Cristian George ,secretar comună, va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului,  Inspectoratului Școlar Județean Brăila,  Școlii Gimnaziale 
Romanu și tuturor persoanelor interesate.  
   
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ  
        CALU NECULAI                                                                ZAINEA CRISTIAN GEORGE  
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.94 

din 18 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea  rețelei școlare a unitătilor de invătăman t preuniversitar de stat de 
pe raza  comunei Romanu, județul Brăila și a planului de școlarizare  pentru  anul 
școlar 2018 – 2019  
   

Având în vedere:  
- Adresa nr.14946/14.12.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, prin care se solicită 
avizul de funcționare și propunerile privind reorganizarea rețelei școlare a unitătilor de 
invătămant preuniversitar de stat de pe raza comunei Romanu, precum și numărul hotărârii 
de aprobare a funcționării Școlii Gimnaziale începând cu anul școlar 2018 – 2019 și 
raposrtele argumentative conform art.24 din OMEN5472/2017 ;  
- Adresa nr.6481 din 29.11.2017 a UAT Romanu prin care s-a transmis proiectul de rețea 
scolară în vederea emiterii Avizului Conform penrtru organizarea și funcționarea  unităților de 
învățământ pe raza comunei;  
- Anexa la OMEN nr.5472/7.11.2017 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 
școlarizare  
- Nota de fundamentare a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018 -2019 a Școlii 
Gimnaziale Romanu transmisă prin adresa nr. 2886 din 6.12.2017;  
- Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu,jude țul Brăila;  
- Avizul Comisiilor de specialitate;  

În conformitate cu art.19 și 61 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare privind Legea Educației Naționale și prevederile  art.24 din Anexa la OMEN  
nr.5472/07.11.2017 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
școlarizare și stabilirea rețelei unitătilor de invătămant preuniversitar de stat pentru anul 
școlar 2018-2019 finanțat de la bugetele locale și a Hotărârii Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar județean Brăila ;   
   În conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completări și modificări a 
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;  
   În baza art.36 alin.1,2 lit.d și alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificările și 
completările ulterioare;  
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   În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată,privind administrația publică 
locală,cu modificările și completările ulterioare;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă rețeaua școlară a unitătii de invătămant preuniversitar de stat de pe raza  
comunei Romanu, începând cu anul școlar 2018-2019 după cum urmează:  
                1. Școala gimnazială Romanu cu nivel primar,gimnazial  
                2. Grădinița cu program normal sat Romanu cu nivel preșcolar  
                3. Grădinița cu program normal sat Oancea cu nivel preșcolar  
Art.2 Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 -2019 a Școlii Gimnaziale 
Romanu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.3 Se împuternicește d -na Ioniță Steluța,  primarul comunei Romanu pentru aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.  
Art.4 D-ul Secretar de comună va comunica Inspectoratului județean Brăila,  Instituției 
Prefectului județului Brăila și tuturor persoanelor interesate.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu şi pe pagina proprie de internet. 
   
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR COMUNĂ  
        CALU NECULAI                                                                ZAINEA CRISTIAN GEORGE  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.90 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2018 -2019 a unităților de 
învățământ din comuna Unirea 
 

Având în vedere : 
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, transmis prin adresa nr.14946 din 
14.12.2017, inregistrat la Primăria Unirea sub nr.5994 din 18.12.2017. 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Unirea 
- Raportul întocmit de compartimentul de specialitate 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
- Art.19 din Legea a educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art.22 din Anexa la O.M.E.C.S. nr.5472/07.11.2017 privind Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat; 
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila din data de 
14.12.2017 privind emiterea avizului conform privind rețeaua școlară. 
- Art.36 alin.2, litera „d” coroborat cu alin. 6 lit. „a” pct.1 ale aceluiași art., art. 45 alin. 1 și art. 
115 alin. 1, litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Aprobarea rețelei școlare pentru anul  de învățământ 2018 – 2019 a unităților de 
învățământ din comuna Unirea, conform Avizului Conform privind aprobarea funcționării 
unității de învățământ emis de Inspectoratul Școlar Județean Brăila – anexa care face parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 
Art.2 De aducerea la îndeplinire răspunde primarul comunei;       
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri Inspectoratului Școlar Județean Brăila și primarului 
comunei, răspunde secretarul comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR COMUNĂ 
     DÂRJAN SICA                                                                 BADIU RODICA ALINA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.91 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea aducerii la cunostința persoanelor fizice și juridice din Co muna 
Unirea, Județul Brăila, a obligațiilor cu privire la registrul agricol, prin inștiințări 
individuale 
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         Consiliul Local Unirea intrunit in ședința ordinară de lucru din data de 22.12.2017 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Unirea; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de secretarul primăriei comunei 

Unirea înregistrat sub nr. 5966/14.12.2017; 
Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, modificată și completată prin Legea nr. 54 din 10.04.2017, 
Având în vedere raportele de avizare al comisiilor de specialitate. 
În baza art.36, alin.(1), art. 45, alin.(1), art.115, alin. (1), lit. b ) din Legea nr. 215/2001 

a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă aducerea la cunostința persoanelor fizice și juridice cu domiciliul/sediul în 
comuna Unirea, Județul Brăila, a obligațiilor cu privire la registrul agricol, prin in științări 
individuale, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre 
         (2) Se aprobă aducerea la cunostința persoanelor fizice și juridice cu domiciliul/sediul în 
altă localitate, care utilizează terenuri pe raza UAT Comuna Unirea și sunt înregistrați în 
Registrul agricol Tip II-categoria Străinași a obligațiilor cu privire la registrul agricol, prin 
publicarea acestora pe pagina de internet a UAT  Comuna Unirea. 
Art.2 Secretarul comunei Unirea, județul Brăila, va face publică prezenta hotărâre și o va 
comunica persoanelor interesate și Instituției Prefectului – județul Brăila. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR COMUNĂ 
     DÂRJAN SICA                                                                 BADIU RODICA ALINA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.92 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017, sursa A cu 
afectarea indicatorului 04.02.04 – venituri și cap.  83.02, titlul 20, art.01.30, cap. 65.02 
titlul 71, art. 01.01, cap. 74.02, titlul 20, art. 20.01.01 – cheltuieli și sursa E cu afectarea 
indicatorului 37.01.00 - venituri și cap. 65.02, titlul 20, art. 20.01.30 și 20.05.30 – 
cheltuieli 
 

Consiliul Local Unirea întrunit in şedinţa ordinară de lucru în data de 22.12.2017 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Unirea înregistrat cu nr. 5877/11.12.2017; 
- Hotărârea nr. 284 din 28 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Brăila; 
- Prevederile  art. 19, art. 49 alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare. 
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În temeiul art. 36, alin 2 si 4, lit. “a”, art. 45 alin 2 lit.“a” si art. 115 alin. 1 lit. “b” din 
Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017, sursa A cu 
afectarea indicatorului 04.02.04 – venituri și cap. 83.02, t itlul 20, art. 01.30, cap. 65.02 titlul 
71, art. 01.01, cap. 74.02, titlul 20, art. 20.01.01 – cheltuieli și sursa E cu afectarea 
indicatorului 37.01.00 - venituri și cap. 65.02, titlul 20, art. 20.01.30 și 20.05.30 – cheltuieli. 
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei 
prin compartimentul financiar-contabil, iar de comunicarea prezentei hotărâri răspunde 
secretarul comunei.        
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR COMUNĂ 
     DÂRJAN SICA                                                                 BADIU RODICA ALINA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.93 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 
 

Consiliul Local Unirea întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 22.12.2017 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului impozite și taxe din cadrul Primăriei Unirea nr.  5955/14.12.2017 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea și rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate 
- Prevederile art.9  pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15.11.1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Prevederile art. 56 din Constituția României; 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, Legea nr.16/1996, legea arhivelor naționale, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă, Legea nr.146/1997 cu modificările și completările ulterioare privind taxele 
judiciare de timbru, Legea 117/1999 cu modificările ulterioare privind taxele extrajudiciare de 
timbru, O.U.G. nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind 
taxe și tarife cu caracter nefiscal; 
 În baza Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările  ulterioare,; 
 Ținând seama de prevederile art.287 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa SC Electrica SA SDEE Brăila nr. 10968/2015;  
 În baza art.36 alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. c) ale aceluiași art. din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteriaore; 
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 În temeiul art.45 alin (1) si (2) lit.c, coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă impozitele și taxele locale, la nivelul comunei Unirea, pentru anul fiscal 
2018, conf Anexei  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă zonarea în cadrul intravilanului celor două localitati, Unirea și Valea Cânepii, 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se  aprobă ca intreg terenul situat in extravilanul celor  două  localități  Unirea  și  Valea  
Cânepii să fie inclus in zona A de impozitare. 
Art.4 Se menține și pentru anul 2018 scutirea de impozit pe teren, pentru terenurile folosite 
ca zone de protecție de către SDEE Brăila, în suprafață de 79 mp, situate pe raza comunei 
Unirea (LEA110 kV). 
Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare incepând cu 1 ianuarie 2018 și va fi dusă la 
indeplinire de Primarul comunei Unirea prin aparatul de specialitate, iar secretarul comunei 
Unirea o va aduce la cunostința publică și comunica celor interesați. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR COMUNĂ 
     DÂRJAN SICA                                                                 BADIU RODICA ALINA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.94 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Unirea, judeţul Brăila 
 

Consiliul Local Unirea întrunit in ședința ordinară de lucru din data de 22.12.2017 
Având în vedere expunerea de motive a primarului şi procesul-verbal 

nr.5823/07.12.2017 privind consultarea reprezentanţilor salariaţilor; 
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.b), art.6 lit.a)-h), art.8 alin.(1), art.10 

alin.(1)-(4), art.11 alin.(1)-(2) şi (4), art.38 alin.(1) şi alin.(3) lit.e), precum şi Anexa nr. VIII 
Capitolul I lit. A. pct. III şi Capitolul II lit. A. pct. IV din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
art.VII alin.(1) şi (4)-(5) din O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; art.1 din H.G.R. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; art.II alin.(2) şi art.III din O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

În temeiul art. 45 alin. (1) si alin.  (6) si art. 115 alin. 1, litera „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se stabileşte salarizarea funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul 
Primăriei comunei Unirea, judeţul Brăila, conform Anexei nr.1, la proiectul de hotărâre. 
Art.2 Prezentul proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii şi aprobării în şedinţa Consiliului 
Local al comunei Unirea, judeţul Brăila. 
Art.3 La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de baza, conform anexei la prezenta 
hotărâre de consiliu, se va cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercita 
activitatea de control financiar preventiv, conform art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.4 De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri răspunde primarul comunei 
prin compartimentul de specialitate. De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul 
comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR COMUNĂ 
     DÂRJAN SICA                                                                 BADIU RODICA ALINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

168 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.88 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017  
   
           Consiliul local al comunei  Galbenu , județul Brăila  înt runit în ședință  ordinară la data 
de 16.11.2017,  

Având în vedere: inițiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului 
comunei Galbenu pe anul 2017;  Referatul de specialitate ; În conformitate cu prevederile 
Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  

În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice 
locale actualizată,  

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată și 
actualizată, privind administrația publică locală,  

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată și actualizată 
privind administrația publică locală,  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă  modificarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al comunei Galbenu pe 
anul 2017, în conformitate cu anexele nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre,   
Art.2  Se aprobă  Lista de investiții din bugetul local   
Art.3 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate .  

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se incredintează Primarul comunei 
Galbenu  și compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu ,  
Art.4 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate .  
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
   
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.89 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Actului Adițional nr.6 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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         Consiliul Local al Comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședință ORDINARĂ la 
data 16.11.2017; 
         Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galbenu nr.20 din 08 Aprilie 2014 privind aprobarea 
Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s -a aprobat modificarea Anexei 2 la 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de 
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul d e 
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din 
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s -a aprobat modificarea Anexei 2 la 
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Special e – Partea de 
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociației prin care ni s -a comunicat pentru aprobare – 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Seviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentația susținătoare; 
- Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – cu Anexele – parte integrantă; 
- Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25 – Modificarea /ajustarea prețurilor și 
tarifelor – din Titlul III – Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale – Partea Comună a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 – Evaluarea lucrărilor referitoare la 
Bunurile de Retur - și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori  - 
din Capitolul V – Evaluarea lucrărilor din Titlul II – Sistemul de lucrări – din Dispoziții Speciale 
– Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009; 
- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării  - 
din Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
- Prevederile Articolului 8 – Racordurile  - din Titlul II – Prestarea Serviciului – din Dispoziții 
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09. 2009; 
- 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/ 10.09. 2009; 
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul1,art.5 alin.2 litera f) punctual 1 și punctual 4, art.16 
alin.1, alin.2 litera a) și alin.3 literele a) și e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 și 
5, 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 
- Raportul de specilaitate 
          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.1lit.b) și 
alin.6 din Legea administrației publice lo cale nr.215/2001 – republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE : 
           
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09. 2009, în forma prevăzută în 
Anexa – parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
         (2) Actul Adițional nr.6 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 Galbenu, să semneze – în numele și pe seama Comunei Galbenu  - 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul său legal Președintele 
Asociației, domnul Viorel Marian Dragomir. 
Art.3 (1) Se acordă mandate special domnului Primar Ganea Nicolae, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Galbenu, să 
voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunărea Brăila, 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009. 
         (2) Se mandatează domnul Ganea Nicolae, Primarul Comunei Galbenu, să avizeze 
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar și Operator, în calitate de 
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Galbenu. 
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Galbenu domnul 
Ganea Nicolae, 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 11 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, 
îndeplinidu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.90 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al 
Comunei Galbenu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
‘’ECO DUNĂREA’’ Brăila 
 

Consiliul Local al Comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data 
de 16.11.2017; 
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Având în vedere: 
- Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” 
Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în calitate de 
reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota: 
-  Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea – propusă de concesionar, cu 
respectarea prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca 
obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la 
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
- Actul Adițional nr.8  la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la 
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic 
Muchea”. 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Galbenu nr.76 din 28.12.2012 privind aprobarea 
delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de 
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea; 
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea 
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de 
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” – art.9 alin 
(4) alin (5) și alin (6); 
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități 
publice art.10 alin (5) și art.8 alin (3) lit k; 
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila; 
- Referatele de aprobare  

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit .b) din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se acordă mandate special domnului Ganea Nicolae, primarul Comunei Galbenu, ca 
reprezentant legal al Comunei Galbenu, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze: 
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și 
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea – propusă de concesionar, cu 
respectarea prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013, având ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la 
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea ace stora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
- Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la 
punctele de colectare din județul Brăila ș i depozitarea acestora la depozitul ecologic 
Muchea”; 
- Actul Adițional nr.8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și SC 
RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar. 
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila, 
cu sediul în municipiul Brăila, str Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009, al 
cărei membru este Comuna Galbenu, să semneze – în numele și pe seama Comunei 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

172 

Galbenu – Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având ca 
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a servicului de transport deșeuri menajere de la 
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic 
Muchea”, prin reprezentantul său legal Președintele Asociației, Domnul Francisk Iulian 
Chiriac. 
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Ganea Nicolae 
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECO DUNĂREA” Brăila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila și altor instituții interesate. 
         
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința din data de 16.11.2017, cu un număr de 11 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.           
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.91 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare 
drumuri rurale în localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila” 
   

Consiliul Local al comunei Galbenu întrunit în ședința sa ordin ară din data de 
16.11.2017;  
  Având în vedere:  
- Devizul General Centralizator – Rest de executat și adugat la ce s -a executat până în 
prezent, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție Reabilitare 
drumuri rurale în localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, jude țul Brăila;  
- Devizul General Centralizator – Rest de executat  
- Prevederile art.12 și 13 din O.G. nr.43/1997 privind Regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, avizul comisii de specialitate;  
- Conform OUG nr.28 din 10.04.2013pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare 
Locală „Modernizarea satului romanesc”, domeniul de interes Reabilitare/Modernizare a 
drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prev ederile legale în vigoare cu 
drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice 
în interiorul localităților;  
- Conform Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală;  
  În temeiul art.36, alin.2, lit.h), alin.6, lit.a)pct.13 și art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratieie publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Reabilitare drumuri 
rurale în localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, jude țul Braila”;  
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici din anexa, ai documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru străzile care urmează a fi încadrate în programul de finanțare.  

Valoarea totală a investiției:  
Valoarea totală a investiției (INV), include TVA (mii lei): 3.161.949,96 lei;  
Din care: construcții montaj (C+M): 2.766.731,96 lei.  

Art.3 Prin prezenta se actualizează H.C.L. nr.13/23.02.2017  
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Galbenu, cu sprijinul Consiliului Local.  
Art.5 Prin grija secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi 
comunicată tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.92 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea modificării asigurării unei cofinantari din partea beneficiarului, 
pentru susținerea implementării proiectului „Reabilitare drumuri rurale în localitatea 
Zamfiresti, comuna Galbenu, județul Braila”, conform cerințelor programului PNDL 

   
 Consiliul Local al comunei Galbenu întrunit în ședința sa ordinară din data de 

16.11.2017;  
  Având în vedere:  

- Devizul General Centralizator – Rest de executat și adugat la ce s -a executat până în 
prezent, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție Reabilitare 
drumuri rurale în localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, jude țul Brăila;  
- Devizul General Centralizator – Rest de executat;  
- Prevederile art.12 și 13 din O.G. nr.43/1997 privind Regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, avizul comisii de specialitate;  
- Conform OUG nr.28 din 10.04.2013pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare 
Locală „Modernizarea satului romanesc”, domeniul de interes Reabilitare/Modernizare a 
drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu 
drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice 
în interiorul localităților;  
- Conform Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.h), alin.6, lit.a)pct.13 și art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratieie publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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HOTĂRĂȘTE: 
   

Art.1 Se aprobă modificarea asigurării unei cofinantari din partea beneficiarului, pentru 
susținerea implementării proiectului „Reabilitare drumuri rurale în localitatea Zamfirești, 
comuna Galbenu, județul Brăila”, conform cerințelor programului PNDL.  
Art.2 Modificarea asigurării unei cofinantari din partea beneficiarului de 208.908,35 lei pentru 
susținerea implementării proiectului, conform cerințelor programului PNDL.  
Art.3 Prin prezenta se actualizează H.C.L. nr.13/23.02.2017  
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Galbenu, cu sprijinul Consiliului Local.  
Art.5 Prin grijă secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi 
comunicată tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.93 

din 16 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 
 
          Consiliul local al comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 
16.11.2017; 
          Având în vedere: 
- Raportul primarului comunei; 
- Referatul compartimentului financiar-contabil și Raportul de avizare al comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și 
control din cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu: 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- Art.16, alin.(2) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
- Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă; 
- O.U.G. nr.80/2013 cu modificările și completările ulterioare privind taxele ju diciare de 
timbre. 

În baza Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală; 

În baza art.36, alin.(1) și (2), lit.b),alin.(4), lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1) și (2), lit.c), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se acordă stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru anul fiscal 2018, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă anexele nr.2,3,4,5,6,7,8,9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează primarul 
comunei Galbenu prin compartimentul financiar contabil – impozite și taxe. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin 
afișare și va fi comunicată celor interesați. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.94 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 

privind: modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017  
 
            Consiliul local al comunei  Galbenu , județul Brăila  întrunit în ședință  extraordinară la 
data de 27.11.2017,  
 Având în vedere: inițiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului comunei 
Galbenu pe anul 2017;  Referatul de specialitate ; În conformitate cu prevederile Legii 
nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  

În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice 
locale actualizată,  

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată și 
actualizată, privind administrația publică locală,  

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată și actualizată 
privind administrația publică locală,  

Consiliul local al comunei Galbenu, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  
Art.1 Se aprobă  modificarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al comunei Galbenu pe 
anul 2017 , în conformitate cu anexele nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre ,   
Art.2  Se aprobă  Lista de investiții din bugetul local   
Art.3 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate .  

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se incredintează Primarul comunei 
Galbenu  și compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu,  
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Art.4 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate.  
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.95 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 

privind:  aprobarea Acordului de Furnizare privind condițiile și parametrii cantitativi și 
calitativi ai serviciului de alimentare cu apă la branșamentul utilizatorilor  din Aria 
Delegată – Unitatea Andministrativ Teritorială Comuna Galbenu  
   
    Consiliul Local al Comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară la 
data de 27 noiembrie 2017;  
    Având în vedere:  
- Prevederile Art.3 litera n) din Legea nr.241/2006-Legea serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 7 IX 2015;  
- Acordul de Furnizare privind condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului de 
alimentare cu apă la branșamentul utilizatorilor din Aria Delegată – Unitatea Andministrativ 
Teritorială Comuna Galbenu-înregistrat sub nr.20083/17.11.2017 la Operatorul SC Compania 
de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, sub nr. 6356/17.11.2017 la UAT Galbenu și sub nr. 
1062/17.11.2017 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;  
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. 'e”,  art.37, art. 45 alin.1, art. 62 alin.1 și art.115 
alin.1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
     
Art.1 Se aprobă Acordul de Furnizare privind condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai 
serviciului de alimentare cu apă la branșamentul utilizatorilor din Aria Delegată – Unitatea 
Andministrativ Teritorială Comuna Galbenu, conform Anexei - parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 
Art.2 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Operatorul SC Compania de Utilități 
Publice Dunărea Brăila SA, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Br ăila va 
monitoriza aplicarea ei, în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Comună 
Galbenu.   
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Art.3 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului Comunei, va fi adusă la cunoștință publică, 
comunicată 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 13 consilieri locali în funcție, 
îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.96 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 

privind: aprobarea recuperării sumelor achitate în perioada 2013 - 2015  
  

Pentru activitatea de salubrizare  
   Consiliul Local Galbenu întrunit în ședință extraordinară astăzi 27.11.2017;  
  Văzând referatul compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu;  

Prevederile art. 2, art.5, și art.6, lit. k, din Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de 
Salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art.30, alin.1 și 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 și 2, lit.d, alin.4, lit.c coro borat cu art. 45, alin.1 și 
art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației Publice Locale, cu 
modificările și completările ulterioare.  
     

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă recuperearea sumelor achitate în perioada 2013-2015 pentru activitatea de 
salubrizare, în sumă de 78.070 lei.  
Art.2 În vederea recuperării debitului menționat la art.1 se stabilește că fiecare persoană 
fizică cu domiciliul pe raza comunei să achite suma de 35 lei/ persoană/an până la data de 
30.12.2019.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin 
compartimentul financiar-contabil și taxe și impozite din cadrul primăriei comunei Galbenu, 
județul Brăila.  
Art.4 Prin grijă secretarului comunei Galbenu, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 
publică și comunicată celor interesați.  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.97 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: darea în folosință gratuită a unui autoturims DACIA LOGAN către Școala 
Gimnazială ”Toma Tîmpeanu” Galbenu, pentru o mai bună desfășurare a activității 
acesteia 
 

Consiliul Local al comunei Galbenu, județul Brăila; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Galbenu, prin care se propune darea în 
folosință gratuită a unui autoturism Dacia Logan către Scoala Gimnazială ”Toma Tîmpeanu” 
Galbenu, pentru o mai bună desfășurare a activității acesteia; 
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Galbenu; 
- prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Procesul-verbal de predare-primire nr. 19d/356/10.02.2014 încheiat între Camera 
Deputatilor și Primăria comunei Galbenu; 
- Înregistrarea în evidențele financiar -contabile a intrării în gestiune a autoturismului marca 
Dacia Logan, având numărul de înmatriculare BR14PPG. 
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, pentru învățământ si pentru 
administrația locală 

În conformitate cu prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, 
republicat cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin. 1, art.115 alin.1 lit.b) și art.124 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită pe perioadă nedeterminată, a unui autoturism 
Dacia Logan, către Școala Gimnazială ”Toma Tîmpeanu” Galbenu, pentru o mai bună 
desfășurare a activității acesteia. 
Art.2  (1) Se aproba încheierea unui contract de comodat auto, între  Comuna Galbenu, in 
calitate de comodant si Școala Gimnazială ”Toma Tîmpeanu”, in calitate de comodatar, 
avand ca obiect darea în folosință gratuită a unui autoturism proprietate a Comunei Galbenu, 
carte de identitate a vehiculului Dacia Logan, certificat de înmatriculare nr. B00208537R, 
serie sasiu UU1LSDABH35061094, înscris în circulaţie sub nr. BR14PPG, pe perioadă 
nedeterminată de la încheierea contractului de comodat. 
            (2) Autoturismul menționat la pct.1 nu poate fi înstrăinat sau subînchiriat. 
            (3) Cheltuielile privind înteținerea, reparațiile, carburanții, asigirare și rovignetă, revin 
în totalitate Școlii Gimnaziale ”Toma Tîmpeanu ” Galbenu. 
Art.3 Se împuternicește Primarul comu nei Galbenu – domnul Ganea Nicolae să semneze 
contractual de comodat ce se va încheia între Comuna Galbenu și Școala Gimnazială ”Toma 
Tîmpeanu ” Galbenu, pentru reglementarea dreptului de folosință asupra autoturismului 
atribuit conform prezentei hotărâri. 
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Art.4 Predarea-primirea autoturismului se va face pe bază de proces-verbal încheiat între 
Comuna Galbenu și Școala Gimnazială ”Toma Tîmpeanu” Galbenu, prin grija 
Compartimentului juridic și a Compartimentului financiar -contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Galbenu. 
Art.5 Primarul comunei Galbenu, Compartimentul juridic și  Compartimentul financiar-contabil 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului cmunei Galbenu vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6 Secretarul comunei Galbenu  va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.98 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Galbenu, județul 
Brăila, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2017  
   
    Consiliul Local al comunei Galbenu, județul Brăila întrunit în ședință extraordinară din 
data de 27.11.2017  
    Având în vedere:  
 - Proictul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Galbenu;  
- Expunerea de motive a Primarul comunei Galbenu;  
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Galbenu;  
- Prevederile art.4 din Legea nr. 273/2006 privind finan țele publice locale;  
- Prevederile HCL nr.26/09.03.2017 privind aprobarea bugetului local aferent anului financiar 
2017;  
  În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a), art.45, alin.1 și art.115, alin.1, lit.b), alin.3, 
lit.a) și b) din Legea nr. 215/2001, privins administrația publică locală, republicată, 
actualizată;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă fondul de premiere al cuplurilor din comuna Galbenu care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie în anul 2017;  
Art.2 Se acordă suma de 500 lei pentru fiecare cuplu care s-a căsătorit în comună Galbenu 
și a domiciliat în comuna Galbenu intoata această perioadă;  
Art.3 Plata sumei se va face din bugetul local al comunei Galbenu, sumele vor fi acordate pe 
baza copiei certificatului de căsătorie.  
Art.4 Hotărârea se va com,unica Instituției Prefectului – județul Brăila în vederea exercitării 
controlului de legalitate, cu sprijinul Compartimentului “Stare Civila” și Biroului Contabilitate.  
 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

180 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Galbenu, județul 
Brăila, prin aparatul propriu, iar prin grija secretarului se va aduce la cunoștință publică și 
comunicată tuturor instituțiilor și celor interesați.  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.99 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea contribuției anuale datorate de comună Galbenu, Societ ății 
Naționale de Cruce Roșie – Filiala Brăila  
   

Consiliul Local al Comunei Galbenu, județul Brăila  
     Întrunit în ședință extraordinară în data de 27.11.2017’  

Având în vedere:  
- Adresă nr.510/08.11.2017 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Rom ânia – Filiala 
Brăila;  
- Prevederile art.8 și art.11, lit.i) din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie 
din România,  modificată  și completată de Legea nr.524/2004, caoroborată cu art.12 din 
Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din România;  
- Prevederile art.36, alin.2, lit.e) și alin.7, art.37, art.91, alin.1, lit.e), alin.6, lit.a) și art.97, alin.1 
din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul art.45, alin.2, lit.f) și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 republicată, 
privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare;  
     

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă cotizația/contribuția în sumă de 3500 lei/anual pentru Crucea Roșie Brăila.  
Art.2 Se împuternicește domnul Ganea Nicolae – primarul comunei Galbenu, județul Brăila, 
ca reprezentant al comunei în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie – Filiala Brăila.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei și 
compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei, iar pentru comunicarea persoanelor și 
tuturor instituțiilor intereste se oblige secretarul comunei.  
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.100 

din 27 NOIEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea asigurării unei cofinanțări din partea beneficiarului, pentru 
susținerea implementării proiectului “Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, 
județul Brăila, conform cerințelor programului PNDL” 
 
          Consiliul Local al comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară la 
data de 27.11.2017; 
          Având în vedere: 
Conform OUG nr.28 din data de 10.04.2013 pentru Programul Național de dezvoltare locală 
„Modernizarea satului românesc”, cu modificările și completările ulterioare; 
Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare 
locală; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.h), alin.6, lit.a), pct.13, art.45, din Legea nr.215/2001, a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1

3.1.1. 

 Se aprobă asigurarea unei cofinanțări din partea PNDL – 517.864,56 lei și din partea 
Beneficiarului de 41.536,6 lei, pentru susținerea implementării proiectului “Modernizare 
iluminat stradal în comuna Galbenu, jude țul Brăila, conform cerințelor programului PNDL”; 
 
Din care: 
 

Studii de teren 0,00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 
3.1.3. Alte studii speciale 0,00 
3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații 
0,00 

3.3. Expertizare tehnică 297,50 
3.4. Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor  
0,00 

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 
3.5.3. Studii de fezabilitate/documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general 

35700,00 

3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

0,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiții 
0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 
3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului 0,00 
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3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor 0,00 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor 
de execuție, avizat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții 

0,00 

3.8.2. Dirigenție de șantier 773,35 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului, 

ISC, Casa Constructorilor 
4765,75 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 
6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 

 
Art.2 Prezenta hotărâre modifică Hotărârea nr.73/07.09.2017; 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Primarul comunei 
Galbenu, cu sprijinul Consiliului Local; 
Art.4 Prin grija secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi 
comunicată tuturor persoanelor și instituțiilor interesate. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                         SECRETAR                                                                                                           
                COMAN MIHAI                                                  ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.101 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: alegerea președintelui de ședință 
  

Consiliul Local al comunei Galbenu, județul Brăila întrunit în ședința sa din data de 19 
decembrie 2017; 

Având în vedere prevederile art. 37 , alin. 1 coraborat cu art. 42 din Legea 215/2001 și 
a regulamentului de funcționare a Consiliilor locale; 

În temeiul art. 35 alin. 1 din legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se alege pe o perioadă de trei luni ca președinte de ședință domnul Toaer Sorin care 
va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărțrile adoptate de acesta.  
Art.2 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință prin afișare 
și va fi comunicată celor interesați. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.102 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017  
 
            Consiliul local al comunei  Galbenu, județul Brăila  întrunit în ședință ordinară la data 
de 19.12.2017,  

Având în vedere:  
- Inițiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului comunei Galbenu pe 
anul 2017;   
- Referatul de specialitate; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;  
În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice 

locale actualizată,  
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată și 

actualizată, privind administrația publică locală,  
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată și actualizată 

privind administrația publică locală,  
 Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă  modificarea Bugetului  local de venituri și cheltuieli al comunei Galbenu pe 
anul 2017 , în conformitate cu anexele nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezent a 
hotărâre. 
Art.2 Se aprobă  Lista de investiții din bugetul local   
Art.3 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate.  

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se incredintează Primarul comunei 
Galbenu  și compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu.  
Art.4 Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
instituțiilor și persoanelor interesate.  
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.103 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea revocării Hotărârii nr.78/26.10.2017 a Consiliului Local Galbenu, 
județul Brăila, a taxei de habitat și stabilirea termenului de plată a taxei de habitat cu 
destinația salubrizare pentru anul  2017 și 2018 
   

Consiliul Local Galbenu întrunit în ședință ordinară astăzi 19.12.2017;  
  Văzând referatul de aprobare privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2017 și 2018;  

Având în vedere:  
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu;  
- Raportul comisiei de avizare al Consiliului Local Galbenu;  

Luând în considerație prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;  

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal și art. 30, alin.1din Legea 
nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul unor personae fizice și juridice, 
consiliile locale aprobă taxe speciale.  

În baza alin. 2, al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul taxelor speciale se 
stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea 
cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestor servicii.  

Conform prevederilor art.8, alin.2, lit.I, art.42, alin.1, lit. C și art.43 din Legea nr. 
51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice cu modificările și completările ulterioare.  
 Prevederile art. 2, alin.1, art.6, alin.1, lit. K, art.8, alin.2, art.25, lit. A, și art.26 din Legea nr. 
101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localităților, cu mo dificările și completările 
ulterioare.  

Conform prevederilor art. 36, alin.4, lit.C din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației 
Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul art. 45 și art. 115, alin.1, lit.B din Legea nr. 215/20 01 privind Administrația 
Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii nr.78/26.10.2017 a Consiliului Local Galbenu, județul 
Brăila, a taxei de habitat și stabilirea termenulu i de plată a taxei de habitat cu destinația 
salubrizare pentru anu  2017 și 2018;  
Art.2 Se aprobă taxa de habitat, începând cu prezenta hotărâre, pentru anul 2017 în 
cuantum de 10 lei/persoană/an, iar pentru anul 2018 se majoraza în cuantum de 15 
lei/persoană/an, pentru funcționarea unor servicii de colectare, transport și depozitare a 
rezidurilor menajere datorată de persoanele fizice.  
Art.3 Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinația de salubrizare pentru anul 
2017 în cuantum de 10 lei/persoană/ an. Familiile care depășesc numărul de 6 persoane vor 
plăti un cuantum de 60 lei/an.  
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Art.4 Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinația de salubrizare pentru anul 
2018 în cuantum de 15 lei/persoană/ an. Familiile care depășesc număru l de 6 persoane vor 
plăti un cuantum de 90 lei/an.  
Art.5 Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități economice în baza 
OUG nr.44/2008 vor achita taxa de habitat cu destinația salubrizare în cuantum de 100 lei/an, 
pentru anul 2017;  
Art.6 Persoanele juridice sau persoanele fizice care desfășoară activități economice pe raza 
comunei Galbenu, sunt obligate să încheie contract  cu operatorul de salubritate autorizat, 
pentru anul 2018;  
Art.7 Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit la bugetul local și se 
folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate la serviciile prestate 
cetățenilor și instituțiilor publice din comuna Galbenu.  
Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar, funcționarii compartimentului 
Contabilitate, Impozite și taxe.  
Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați de secretarul comunei Galbenu 
județul Brăila.  
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.104 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea modificării Hotărârii nr.43/07.07.2016 a Consiliului Local Galbenu, 
județul Brăila, a taxei de habitat și stabilirea termenului de plată a taxei de habitat cu 
destinația salubrizare pentru anul 2018 
   

Consiliul Local Galbenu întrunit în ședință ordinară astăzi 19.12.2017;  
Văzând referatul de aprobare privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2018;  
Având în vedere:  

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Galbenu;  
- Raportul comisiei de avizare al Consiliului Local Galbenu;   

Luând în considerație prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;  

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal și art. 30, alin.1din Legea 
nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul unor personae fizice și juridice, 
consiliile locale aprobă taxe speciale.  

În baza alin. 2, al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul taxelor speciale se 
stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea 
cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestor servicii.  
 Conform prevederilor art.8, alin.2, lit.I, art.42, alin.1, lit. C și art.43 din Legea nr. 51/2006 a 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice cu modificările și completările ulterioare.  



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

186 

Prevederile art. 2, alin.1, art.6, alin.1, lit. K, art.8, alin.2, art.25, lit. A, și art.26 din 
Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localităților, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Conform prevederilor art. 36, alin.4, lit.C din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației 
Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul art. 45 și art. 115, alin.1, lit.B din Legea nr. 215/2001 privind Administrația 
Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă taxa de habitat, începând cu prezenta hotărâre, pentru anul 2018 în 
cuantum de 15 lei/persoană/an, pentru funcționarea unor servicii de colectare, transport și 
depozitare a rezidurilor menajere datorată de persoanele fizice.  
Art.2 Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinația de salubrizare pentru anul 
2018 în cuantum de 15 lei/persoană/ an. Familiile care depășesc numărul de 6 persoane vor 
plăti un cuantum de 90 lei/an.  
Art.3 Persoanele juridice sau persoanele fizice care desfășoară activități economice pe rază 
comunei Galbenu, sunt obligate în baza OUG nr.44/2008 să încheie contract  cu operatorul 
de salubritate autorizat, pentru anul 2018;  
Art.4 Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit la bugetul local și se 
folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate la serviciile prestate 
cetățenilor și instituțiilor publice din comuna Galbenu.  
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar, funcționarii compartimentului 
Contabilitate, Impozite și taxe.  
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați de secretarul comunei Galbenu 
județul Brăila.  
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.105 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea organizării rețelei școlare a localității Galbenu, județul Brăila  
   
    Consiliul Local al comunei Galbenu, întrunit în ședința ordinară din data de 
19.12.2017  
    Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Brăila nr. 14946/14.12.2017;  
    Analizând la inițiativa Primarul ui comunei Galbenu, expunerea de motive și raportul 
Directorului Școlii Gimnaziale “Toma Tampeanu” Galbenu, comuna Galbenu, județul Brăila, 
prin care s-a propus aprobarea organizării rețelei școlare,   
    Având în vedere: prevederile dispozițiilor art.19 din Legea Educației Naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;  
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- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și cu anexa la O.M.E.N.C.S. nr. 
5557/22.11.2016 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, precum și 
hotărârea Consiliului de Administrație  al Inspectotarului Școlar Județean Brăila din data de 
22.12.2016,  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă organizarea  rețelei școl are a localității Galbenu, județul Brăila, pentru anul 
școlar 2018-2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
Art.2 Secretarul comunei va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor 
și persoanelor interesate.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.106 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea pentru închirierea prin licitație publică a terenului intravilan, situat 
în intravilanul satului Sătuc, în suprafață de 1000 mp, categorie folosință curți 
constructi, Tarla 72, P3, identificat cu nr. cadastral 71970, teren ce aparți ne domeniului 
privat al comunei Galbenu  
   
    Consiliul Local al comunei Galbenu, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data 
de 19.12.2017;  
    Având în vedere cererea numitului Baboi Costinel George, înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 1259/17.03.2017, prin care solicita închirierea terenului intravilan, situat în 
intravilanul satului Sătuc, în suprafață de 1000 mp, categorie folosință curți construcții, Tarla 
72, Parcelă 3, identificat cu nr. cadastral 71970, teren ce aparține domeniulu i privat al 
comunei Galbenu, județul Brăila.  
    În conformitate cu art. 123, alin.2 din Legea 215/2001 republicată, art.4 din Legea nr. 
213/1998;  
    În temeiul art.13, alin.1, din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;   
    Având în vedere prevederile art. 36, alin.5, lit. b), art. 119,121 și 123, alin.1,2 și 3 din 
Legea nr.215/2001, republicată;  
    Ținând cont de art.36, alin.2, lit. c), art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
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HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului intravilan, situat în intravilanul 
satului Sătuc,  în suprafață de 1000 mp, categorie folosință curți constructi, Tarla 72, P3, 
identificat cu nr. cadastral 71970, teren ce aparține domeniului privat al comunei Galbenu.  
Art.2 (1)Se aprobă regulamentul privind organizarea licitației ;  
         (2) Se aprobă și se însușește  Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. 
Cornel Beliciu;  
         (3) Se stabilește prețul minim de pornire a licitației cu valoarea de închiriere de 53 
euro/an = 240 lei/an fără TVA;  
 Vt = 0,24 lei/mp/an x 1.000mp = 240 lei/an = 53 euro/an.  
Art.3  Se aprobă taxa de participare la licitație de 24 lei;  
Art.4  Se aprobă contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 50 lei;          
Art.5  Se împuternicește viceprimarul comunei Galbenu, domnul Crețu Roșca Valeriu Adrian 
cu  semnarea contractului de închiriere.  
Art.6 Licitația publică va avea loc în data de 18.01.2018,oră 10,00 la sediul Primăriei 
comunei Galbenu, județul Brăila;  
Art.7

- Prevederile art.3, alin.(4), art.21 și art.22 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind 
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 

 Prin grija secretarului Unității Administrativ Teritoriale, prezenta hotărâre va fi 
comunicată celor interesați și făcută publică prin  afișare.  
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.107 

din 19 DECEMBRIE 2017 
 
privind: modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Galbenu, județul Brăila 

   
 Consiliul Local al comunei Galbenu întrunit în ședința sa ordinară din data de 

19.12.2017; 
 Având în vedere: 

- Raportul primarului comunei, referatele compartimentelor de specialitate și Raportul de 
avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și control din cadrul Consiliului Local;  
- Hotărârea Consiliului Local Galbenu nr.12/27.04.2001 privind însușirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Galbenu, modificată și completată prin 
Hotărârea nr. 18/05.05.2011;  

 Având în vedere:  
- Prevederile art.554, alin.1 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În conformitate cu:  
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215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar e, precum și art. VI, VII, X din 
Anexa 1 a H.G.R. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comuneilor, orașelor, municipiilor și 
județelor;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.h), alin.6, lit.a)pct.13 și art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratieie publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

   
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1

Nr. 
Crt. 

 (1) Consiliul Local aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Galbenu, jude țul Brăila, după cum urmează: 

 
SECȚIUNEA I – BUNURI IMOBILE 

 
poziția nr.1, va avea următorul cuprins: 

 
Cod de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândi
rii sau 
dării în 

folosință 

Valoare de 
inventar 

Situația juridică actuală 

1 1.3.7 Drum 
comunal 44 

Traseu= DJ 203- 
Pantecani-Satuc; 
Lungime=3,5 km, 
din care: 
- asfaltat: 500m, 
de la km 0+000 –
km la 0+500 – 
FEADR; 
- asfalt: 2000m, 
de la 0+500 km 
la 2,5 km 

2000 817303,77 
lei cu TVA 
(finanțat din 
FEADR) 

Domeniul public al comunei 
Galbenu – Hotărârea 
Consiliului Local 
nr.12/27.04.2001, modificată 
și completată prin H.C.L. nr. 
18/05.05.2011 si H.C.L. nr. 
107/19.12.2017 

 
Art.2 Hotărârea Consiliului Local Galbenu nr. 12/27.04.2001 privind însușirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Galbenu, modificată și completată, 
atestată prin HGR nr. 363/2002, se modifică corespunzător. 
Art.3 Hotărârea Consiliului Local Galbenu nr. 18/05.05.2011, completată cu prezenta 
Hotărâre. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Galbenu, cu sprijinul Consiliului Local. 
Art.5 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale, prezenta hotărâre va fi comunicată 
tuturor persoanelor și instituțiilor interesate. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                           SECRETAR 
         TOADER SORIN                                                   ȚUȚULAN CONSTANȚA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.100 

din 14 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Planului anual de achiziții publice și a Strategi ei anuale de achiziții 
publice la nivelul comunei Bordei Verde, pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în 
data de 14.12.2017;  
           Având în vedere:  
- Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.11, alin.2,3 și 6, art.12 și ale 
art.13 din HGR nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/accord -cadru din Legea 
nr.98/2016, privind achizițiile publice,  ale Ordinului ANAP nr.281/2016, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  
republicată cu modificările și completările ulterioare;  
- Referatul de aprobare al Primarului, în calitatea sa de inițiator al proiectului;  
- Referatul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului;  
- Raportul de avizare al Proiectului întocmit de Comisia de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Bordei Verde;  

În temeiul prevederilor art.36, alin.9 și art.45,  alin.1 din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Planul anual al achizițiilor publice conform Anexei 1 și Strtegia anuală de 
achiziții publice la nivelul comunei Bordei Verde, pentru anul 2018, conform Anexei 2, părți 
integrante din prezenta hotărâre;  
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, primarul prin 
compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei;  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, Instituției Prefectului 
județul Brăila, Primarului comunei Bordei Verde, compartimentului financiar-contabil din 
cadrul entității și se aduce la cunoștință publică prin afișare.  
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.101 

din 14 DECEMBRIE 2017 
 
privind: modificarea și completarea HCL nr.73/06.10.2017 privind aprobarea unui 
schimb de terenuri în suprafață de 212 mp, aparținând domeniului privat al comunei 
Bordei Verde, identificat în CV7, P233 și prin C.F.71149 Bordei Verde, nr.  cadastral 
71149 din total suprafață inventariată de 2976 mp, cu un teren în suprafață de 417 mp 
aparținând numitului Drenea Ionel, identificat în CV7, P235, 236, C.F. nr.71275 și număr 
cadastral 74237 
  

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în 
data de 14.12.2017;  
           Având în vedere:  
- Prevederile HCL nr.73/06.10.2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri în suprafață 
de 212mp, aparținând domeniului privat al comunei Bordei Verde, identificat în CV7, P233 și 
prin C.F.71149 Bordei Verde, nr. cadastral 71149 din total suprafață inventariată de 2976 
mp,cu un teren în suprafața de 417 mp aparținând numitului Drenea Ionel,identificat în CV7, 
P235, 236, C.F. nr.71275 și număr cadastral 74237;  
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde, D-nul Rotaru Dumitru;  
- Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Bordei Berde;  
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c coroborate cu dispozițiile art. 45 alin.3 și ale 
art.121 alin.4 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și 
actualizată,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

   
Art.1 Se modifică alin.2 al art.1 din HCL nr.73 din 06.10.2017 privind aprobarea unui schimb 
de terenuri în suprafață de 212mp,  aparținând domeniului privat al comunei Bordei Verde, 
identificat în CV7, P233 și prin C.F.  71149 Bordei Verde, nr. cadastral 71149 din total 
suprafață inventariată de 2976 mp, cu un teren în suprafață de 417 mp aparținând numitului 
Drenea Ionel, identificat în CV7, P235, 236, C.F.nr. 71275 și număr cadastral 74237 și va 
avea următorul cuprins: Terenul proprietatea numitului Drenea Ionel în suprafață de 417 mp,  
identificat în CV7, P235, 236 și CF 71275 – dezmembrat în două loturi, la o valoare de piață 
de 5095 lei, reprezentând 12,22 lei/mp   
Art.2 Se modifică alin.2 al art.2 din HCL nr.73 din 06.10.2017 privind aprobarea unui schimb 
de terenuri în suprafață de 212mp,  aparținând domeniului privat al comunei Bordei Verde, 
identificat în CV7, P233 și prin C.F.  71149 Bordei Verde, nr.cadastral 71149 din total 
suprafață inventariată de 2976 mp, cu un teren în suprafață de 417 mp aparținând numitului 
Drenea Ionel, identificat în CV7, P235, 236,C.F. nr.71275 și număr cadastral 74237 și va 
avea următorul cuprins: Drenea Ionel predă Primăriei comunei Bordei Verde, terenul în 
suprafață de 417 mp din totalul de suprafață de 1974 m.p., în valoare de 5095 lei;  
Art.3 Se completează HCL nr.73 din 06.10.2017 2017 privind aprobarea unui schimb de 
terenuri în suprafață de 212mp,  aparținând domeniului privat al comunei Bordei Verde, 
identificat în CV7, P233 și prin C.F.  71149 Bordei Verde, nr.cadastral 71149 din total 
suprafață inventariată de 2976 mp, cu un teren în suprafață de 417 mp aparținând numitului 
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Drenea Ionel, identificat în CV7, P235, 236, C.F. nr.71275 și număr cadastral 74237, cu un 
nou articol și anume: Se împuternicește D -nul Petrea Aurel în calitate de viceprimar al 
comunei Bordei Verde să semneze actul de schimb la Notariat;  
Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.73 din 06.10.2017, își păstrează valabilitatea;  
Art.5 Prezenta hotărare se comunică în termenul legal de secretarul comunei Instituției 
Prefectului județului Brăila, persoanelor indreptătite, cât și celor interesați.  
    
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
   
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.102 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din 
cadrul familiei ocupaționale ,,Admi nistratie’’, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Bordei Verde, județul Brăila, începând cu anul 2018 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință de îndată din 
22.12.2017;  
           Având în vedere:  
- Expunerea de motive a Primarului, comunei Bordei Verde;  
- Raportul de specialitate, prin care compartimentul financiar contabil și resurse umane,  
susține stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bordei Verde;  
 Faptul că potrivit noii legislații,pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice,salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale ,,Administratie’’ din aparatul propriu al primăriilor și consiliilor locale și din 
serviciile publice din subordinea acestora,se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative,în 
urma consultării organizației sindicale sau după caz a reprezentanților salaria ților,la 
propunerea autorității executive,  ce are atribuția de a gestiona sistemul de salarizare,  în 
calitate de ordonator principal de credite, cu luarea în considerare a finanțării numărului total 
de posture stability în condițiile legii, de Instituția Prefectului Județul Brăila;  
- Prevederile art.11,alin 1 și 2 și alin.4, coroborat cu art.3, alin.1, art.6, art.7, lit.a, d, art.9, 
art.10, alin.1, 4,art.13, alin.1, art.15, art.19, alin.2, art.28, alin.1 și alin.2, art.38, alin.3, lit.a,e, 
f,ale anexei VIII, cap.1, lit.A, pct.III, lit.B, art.7, alin.1, lit.b și alin.2, cap.II, lit.A, pct.IV, lit.a și b 
din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;   
- Prevederile art.1 din HG nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara 
în plată;  
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizionala în administra ția publică, 
republicată;  
- Prevederile art.VII, pct.1 și 2 din OUG nr.82/2017, privind modificarea și completarea unor 
acte normative;  
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- Procesul-verbal înregistrat la Primăria Bordei Verde sub nr.6534/19.12.2017, din care 
rezultă îndeplinirea condițiil or de consultare a reprezentanților salariaților,  în vederea 
respectării prevederilor art.VII din OUG nr.82/2017, pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, în scopul punerii în aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017, privind 
modificarea și completarea Codului Fiscal;  
- Avizul consultativ emis de comisia paritară constituită prin Dispoziția nr.212/2017, înregistrat 
sub nr.6535/19.12.2017;  
 Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, Bordei Verde;  

În temeiul prevederilor art.45, alin. (1) siart.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind adimistratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;   
   
                                                             HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Începând cu data de 01.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale  ,,Administratie’’, utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Bordei Verde, județul Brăila, conform Anexei nr.1, parte 
component la prezenta;  
Art.2 Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Bordei Verde, se stabilesc prin Dispoziția Primarului comunei Bordei Verde, în baza 
art.1;  
Art.3 Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instan ța competentă, în 
termenul stabilit de lege;  
Art.4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea;   
Art.5 Primarul comunei Bordei Verde prin compartimentele financiar contabil și resurse 
umane, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;  
Art.6 Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei: Instituției Prefectului județul 
Brăila, Primarului, compartimentului financiar contabil și resurse  umane, cât și celor 
interesați.  
   
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.103 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: revocarea HCL nr.83/10.11.2017 privind “aprobarea vănzării directe către d-nul 
Panait Danuț-Mihail, reprezentant al SC LORDAV COM SRL Bordei Verde, a imobilului 
din intravilanul localității Bordei Verde CV7, P260, Ap 2/3, CF 70286 -C1-U5, constituit 
din construcții în suprafață de 17,78 mp și suprafață indiviză de 27 mp și terenul situat 
în CV7, P260, lot 4, CF 73417 în suprafață de 29 mp din proprietatea privată a UAT 
Bordei Verde” 
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 Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință de îndată în 
data de 22.12.2017 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.12846 din 12.12.2017, emisă de Institiția Prefectului  – județul Brăila, în urma 
verificării legalității actelor administrative transmise prin adresa nr.6130/22.11.2017; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei D-nul Rotaru Dumitru; 
- Referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei; 
- Nerespectarea dispozițiilor art.123, alin.2 “vânzarea bunurilor care fac parte din domeniul 
privat se face prin licitație publică”; 
- Prevederile art.6 și 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică; 
- Raportul de avizare a proiectului emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Bordei Verde; 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.c), alin.5, lit.b), art.45, art.121 și art.123, 
alin.1 și alin.3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se revocă HCL nr.83/10.11.2017 privind “aprobarea vănzării directe către d-nul Panait 
Danuț-Mihail, reprezentant al SC LORDAV COM SRL Bordei Verde, a imobilului din 
intravilanul localității Bordei Verde CV7, P260, Ap 2/3, CF 70286 -C1-U5, constituit din 
construcții în suprafață de 17,78 mp și suprafață indiviză de 27 mp din domeniul privat al 
Comunei Bordei Verde ca urmare a exercitării în condițiile legii a dreptului sau de 
preemțiune”; 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului  – județul Brăila, 
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei, cât și celor interesați și va fi facută 
publică, prin grija secretarului comunei. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.104 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea rețelei școlare de învățământ pentru anul școlar 2018 -2019, la 
nivelul comunei Bordei Verde 
   

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila întrunit în ședință de îndată în 
data de 22.12.2017;                     

Având în vedere:  
- Adresa nr.14946 din 14.12.2017, transmisă de ISJ Brăila, cu referire la avizul conform 
privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și parti cular cu personalitate 
juridică din județul Brăila, care vor funcționa în anul școlar 2018-2019;  
- Expunerea de motive a primarului comunei;  
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- Prevederile art.19 și art.61 din Legea 1/2011 privind educația națională cu modificările și 
completările ulterioare și art.20, 21, 22  
- Avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Brăila;  
- Prevederile Legii nr.287/2009, privind Codul Civil și anexa la O.M.E.N. nr.5472/07.11.2017 
privind Metotologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare;  

În baza raportului de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Bordei Verde;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.6 și art.115, alin.1, lit.b, din 
Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată  cu modificările și 
completările ulterioare.   
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă rețeaua școlară de învățământ pentru anul școlar 2018 -2019 la nivelul 
comunei Bordei Verde, conform pct.8 din anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre;  
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Bordei Verde și de 
către Inspectoratul Școlar Județean Brăila,  iar secretarul comunei o va comunica celor 
interesați.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
   
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.105 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: validarea Dispoziției nr. 355 din 21.12.2017, privind aprobarea Rectificării 
bugetului local pe anul 2017  
   

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință de îndată în 
data de 22.decembrie.2017;         

Având în vedere:  
- Dispoziția Primarului nr.355 din 21.12.2017, privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2017;  
- Adresa nr.59.039 din 19.12.2017, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Brăila;   
- Decizia nr.23 din 19 decembrie 2017 transmisă de către Administrația Ju udeteana a 
Finanțelor Publice Brăila, privind repartizarea pe unități administrative -teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată rectificate pentru finanțarea cheltuelilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiului Brăila, pe anul 2017;  
- Expunerea de motive a primarului comunei Bordei Verde, d-nul Rotaru Dumitru;  
- Referatul, întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului;  
- Hotărârea Consiliului Local nr.24/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;   



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

196 

În conformitate cu:  
- Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Prevederile Legii nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017;  
-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informații de interes public și ale HG 
nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, 
pentru respectarea transparenței;  

Văzând raportul de avizare al proiectului, întocmit de Comisia buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei din cadrul Consiliului Local Bordei 
Verde;  

În temeiul prvederilor art.36, alin.4, lit.a, art.45 pct.2 lit.a, art.115, alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  

 
                                                                      HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobă validarea Dispoziției nr.355 din 21.12.2017,  privind rectificarea bugetului 
local propriu pe anul 2017, conform anexei parte componentă la prezenta;  
Art.2 Prin grijă secretarului comunei Bordei Verde, prezenta hotărâre se va comunica 
Instituției Prefectului Județul Brăila, primarului comunei, compartimentului financiar contabil, 
cât și tuturor celor interesați.   
    
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
   
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.106 

din 22 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea alocării sumei de până în 50 lei/pachet de la bugetul local,în 
vederea procurării cadourilor/pachetelor cu alimente de Crăciun pentru anumite familii 
nevoiașe cu venituri reduse de la nivelul comunei Bordei Verde  
 
      Consiliul local alcomunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință de îndată în data 
22.12.2017;   
      Având în vedere:  
- Expunerea de motive, prezentată de d-nul. Rotaru Dumitru, primarul comunei Bordei Verde, 
și proiectul de hotărare înaintat spre dezbatere consiliului local;   
- Referatul de specialitate, prezentat de Compartimentul asisten ță socială ;   
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de 
hotărare;   
- Protocolul încheiat între Parohia Bordei Verde și Primărie;  
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În conformitate cu:  

- Prevederile HCL nr.13/17.02.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite care motivează 
acordarea ajutoarelor de urgență,  altele decât cele stabilite de art.28, alin.2 din Legea 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat;  
- Prevederile HCL nr.24/13.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017;  
- Prevederile art.67, alin.1 din  Legea nr.273/2006, a finanțelor publice locale, cu mo dificările 
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile   
- Art.36, alin.6, lit.a, pct.2, 8, pct.19, lit.c, alin.7, lit.a din legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor art.39,pct.4, art.45,alin.1 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
215/2001 privind administrația publicălocală locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare;  
                

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de până în 50 lei/pachet de la bugetul local,în vederea 
procurării cadourilor/pachetelor cu alimente de Crăciun pentru anumite familii nevoiașe cu 
venituri reduse de la nivelul comunei Bordei Verde, conform Anexei parte componentă la 
prezenta;  
Art.2 Se aprobă  numărul de pachete repartizate astfel:  
  Pentru familii nevoiașe – Pachete Bordei Verde 30;  
                                          Pachete C-tin Gabrielescu 10;  
                                          Pachete Lișcoteanca 10;  
                                          Total pachete = 50    
Art.3 Prezenta hotărare va fi comunicată Instituției Prefectului Judetultului Brăila, pentru 
controlul de legalitate, Primarului comunei, Compartimentului contabilitate, Compartimentului 
asistență socială, cât și celor interesați și va fi făcută publică prin afișare.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETAR COMUNĂ  
         MICLARU ANGELICA                                                                       ZODILĂ VIOREL 
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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.82 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2017  
     
     Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judeul Brăilă, întrunit în ședință ordinară în 
data de 28.12.2017;  

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatul compartimentului de specialitate;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și control;  
- Decizie AJFP 23/19.12.2017, privind rectificarea repartizării pe UAT a sumelor defalcate din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentraliza te la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiului Brăila;  
- Art. 19, alin.(2), art. 20, alin.(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;    

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

HOTĂRĂȘTE: 
     
Art.1

Cap. bugetar 

 Bugetul local al comunei Movila Miresii pentru anul 2017 se rectifică după cum 
urmează:  
-  mii lei- 

Buget 
inițial 

Influențe (+) Influențe (-) Buget 
rectificat 

Venituri, Total din care 10279 10 - 10289 
Sume defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor 
decentralizate 

3006 10 - 3016 

Cheltuieli, Total din care 10640 10 - 10650 
Cheltuieli personal 
învățământ 

2067 10 - 2077 

Art.2 Bugetul local detaliat pe capitole  pentru anul 2017 este anexat la prezenta hotatare.  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.  
Art.4 Cu aducerea la cunoștință public ă a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul 
comunei.  
   
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2017  cu un număr  de 13 voturi din numărul 
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.83 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: organizarea rețelei  unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 
Movila Miresii, județul Brăila în anul școlar 2018-2019  
      
    Consiliul Local al comunei Movila Miresii, județul Brăilă, întrunit în ședință ordinară în 
data de 28.12.2017;  
           Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. Primar și referatul prezentat de dl. secretar;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, să nătate, cultură, protecție socială, activități 
sportive și agrement;  
- Avizul conform emis de ISJ Brăila cu nr. 14946/14.12.2017;  
- Prevederile art.19, alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Prevederile art. 36, alin.(2), lit.“d” , alin.(6), lit. a, pct.1 din Legea administraiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și (2) din Legea administra ției publice locale nr. 
215/2001, cu modificările și completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art. unic

Nr 
crt. 

 
 
 
 

 Se organizează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 
Movila Miresii, județul Brăila în anul școlar 2018-2019 după cum urmează:  
 

M
ed

iu
l d

e 
re

zi
de

n
 

C
od

 id
en

tit
at

e 
 

fis
ca

lă
 (C

IF
)/c

od
 S

IR
  

Unitatea de învățământ 
cu personalitate 

juridică/niveluri de înv. 
școlarizate/ Limba de 
predare

STRUCTURA ARONDATĂ 
(AR)/NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE 

 
 
 

/ Adresa, nr. 
tel/ /fax/e-mail 

 
 

1 

R
U

R
A

L 

17
37

31
10

  /
 0

96
11

02
00

3 

 
ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ  
MOVILA MIRESII / 

PREŞCOLAR/PRIMAR
/GIMNAZIAL / LIMBA 

ROMÂNĂ / STR. 
ORIZONT, NR. 1199 / 

 0239697916 / 
scoalamovilamiresii@y

ahoo.com 

 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŢEPEŞ 
VODĂ / PREŞCOLAR / STR. VIOLETELOR, 

NR. 221 

2 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILA 
MIRESII / PREŞCOLAR / 

STR.TRANDAFIRILOR, NR. 778 

3 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ESNA / 
PREŞCOLAR / STR. ROZMARINULUI, NR.62 
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4 
ŞCOALA PRIMARĂ ŢEPEŞ VODĂ / PRIMAR / 

STR. VIOLETELOR, NR. 222 

 
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2016 cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.84 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 

privind: aprobarea acordului de colaborare încheiat între comuna Movila Miresii și 
Asociația Aura 2010 Brăila   
 
        Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
28.12.2017  

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, și referatele întocmite de dl. secretar și de 
asistentul social;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 
sportive și agreement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor;  
- Prevederile art.112 alin.(3), art.119 alin.(1)-(4), art.136 alin.(1), lit.a din Legea 292/2011, 
privind asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art.36, alin.(2), lit.d și e, alin.(6), lit.a, pct.2, alin.(7), lit.a,  din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b din Legea administra ției 
publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;  
   

HOTĂRĂȘTE: 
  
Art.1 Se aprobă acordul de colaborare încheiat între Comuna Movila Miresii și Asociația Aura 
2010 cu sediul în Brăila, str. Mircea cel Mare nr.135-135bis având că obiect oferirea 
serviciilor de găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport și consiliere 
acordată persoanei cu handicap Dumitru Vasile, CNP XXXXXXXXXXXXX, domiciliat în 
comuna Movila Miresii, județul Brăila conform anexei la prezenta hotărâre.  
Art.2 Dl. Primar al comunei Movila Miresii, Dl. Panturu Dumitru este împuternicit să semneze 
acordul de colaborare prevăzut la art.1.  
Art.3 Obligațiile financiare rezultate din aplicarea acordului de colaborare prevăzut la art.1 se 
vor suporta din bugetul local din capitolul 6850505911-Asigurări și asistență socială.  
Art.4 Dl. Raileanu Nicolae, având funcț ia publică de inspector asistență socială este 
desemnat în calitate de responsabil cu monitorizarea prezentului acord.  



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

201 

Art.4 Cu aducerea la cunoștință public ă și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se 
însărcinează secretarul comunei.  
    
Această hotărâre a fost adoptată în ședință publică la data de 28.12.2017 cu un număr de 13 voturi, din numărul 
total de 13 consilieri locali  în funcție.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.85 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizațiilor de fu ncționare 
privind desfășurarea activităților comerciale și de alimentație publică de către  agenții 
economici  pe raza comunei  Movilă Miresii  
   

Consiliul  local al întrunit în ședință ordinară în data de 28.12.2017;  
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei și raportul secretarului comunei;  
- Raportul comisiilor de specialitate  din cadrul  Consiliului Local;  
- Prevederile art. 8 și 12 din O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor 
de piață, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 211/2008;  
- Prevederile art. 10 din Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață;  
- Prevederile cap. III din H.G. nr. 333/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;  
- Prevederile art. 475(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
- Prevederile art. 5 din H.G. nr. 348/2004  privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 
de piață în unele zone publice;  
- Prevederile art.1, din Legea nr. 61/1991-pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;  

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), art.45 alin.(1), alin.(4), lit.e și art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare,   
   

HOTĂRĂȘTE: 
     
Art.1 Se aprobară Regulamentul pentru eliberarea  Autorizație i de funcționare  privind 
desfășurarea activităților comerciale de către agenții economici  pe raza comunei Movila 
Miresii, jud. Brăila conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
           



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.1/2018____________ 

202 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică precum și persoanelor și instituțiilor 
interesate prin grija secretatului comunei.  
   
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2017 cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.86 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Regulamentului - Cadru privind vânzarea bunurilor imobile aflate în 
proprietatea privată a comunei Movila Miresii  
   

Consiliul  local al întrunit în ședință ordinară în data de 28.12.2017;  
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei și rereferatul secretarului comunei;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție soc ială, activități 
sportive și agreement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor;  
- Prevederile art. 13, alin.(1), art. 16 și 20 din  Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 
construcții, republicată;  
- Prevederile art.1 și art.8 din Legea 15/2003, Legea  15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Prevederile art. 553, alin.(1) din Noul Cod Civil;  
- Prevederile art. 7 din Legea 85/1992, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație 
construite din fondurile statului și din fondurile unitățile economice sau bugetare de stat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Prevederle art. 42, alin.(2) din Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată cu modificările și 
completările ulterioare,;  
- Prevederile art.36 alin.(2), lit.c) și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare,   

În temeiul  art. 45 alin.(3) art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,   
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1 Se aprobară Regulamentul - Cadru privind  vânzarea bunurilor imobile aflate în 
proprietatea privată (domeniul privat) a comunei Movila Miresii conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre.          
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică precum și persoanelor și instituțiilor 
interesate prin grija secretatului comunei.  
 
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2017  cu un număr de 13 voturi din numărul 
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.87 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentrul anul 2018   
    

Consiliul local al comunei Rimnicelu, întrunit în ședință ordinară în data de 28.12.2017  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei precum și refertul întocmit de 
secretarul comunei;  
- Raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, pro tecție socială, activități sportive 
și agreement;  
- Prevederile art. 6, alin (7) și (8) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare și art. 28 din HGR nr. 50/2011;  
- Prevederile art. 2 și 16 din OG n r. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării 
unor activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Prevederile art. 52 și 89 din Legea nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor 
educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal;  
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 9, 10 din Legea administraiei publice 
locale nr.215/2001, cu modific`rile și complet`rile ulterioare;  

În temeiul art.36, alin.(2), lit. d, alin.(6), lit.a, pct.2, pct.9, pct.10, pct.13 și art. 45, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare, 
   

HOTĂRĂȘTE: 
   
Art.1  Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 conform anexei 
la prezenta hotărâre.  
Art.2 Activitățile prevăzute în Planul de acțiuni și interes local vor și efectuate de către 
următoarele categorii de persoane:  
a) persoane apte de muncă din cadrul famiilor beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 
416/2001, cu modificările și completările ulterioare;  
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b) persoane care au fost sancționate contravențional iar amenzile contravenționale au fost 
transformate prin hotărâre judecătorească un muncă în folosul comunității datorită neplății 
amenzilor în termenul legal;  
c) persoane  care trebuie să presteze munci neremunerate în folosul comunității decise de  
organele judiciare în urma unor procese penale.  
Art.3 Activitățile prevăzute în Planul de acțiuni de interes local se vor executa cu respectarea 
prevederilor legale privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncăa și nu 
poate fi executată în locuri vătămătoare, periculoase ori care prezintă un grad de risc pentru 
sănătatea sau integritatea persoanelor.  
Art.4  Dl. viceprimar Bădără Vasile  este desemnat să supravegheze executarea obligației de 
prestare a activităților în folosul comunității de către persoanele menționate mai sus, va 
întocmi pontajele și situațiile privind prezenta acestora și le va comunica instituțiilor 
interesate.  
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției 
precum și instituțiilor interesate de către secretarul comunei.   
   
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din data de 28.12.2017 cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.88 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea normativelor proprii de cheltuielii ale comunei Movila Miresii pentru 
consumurile lunare de carburanți     
   

Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judeul Brăila, întrunit în ședință ordinară în 
data de 28.12.2017;  

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatele prezentate de dl. secretar și de 
responsabilul cu parcul auto din cadrul instituției;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico - socială, buget - finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și control;  
- Preveedrile  art.1, alin.(1) și (5) din OG 80/2001, privind privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare;    

Având în vedere prevederile art.36, alin.(9) și art .45, alin.(1) și (2) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;  
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HOTĂRĂȘTE: 
     
Art.1 Se aprobă normativele proprii de cheltuieli privind consumurile lunar de carburant 
pentru autoturismul propriu, mijloacele de transport elevi, autospecială de stins incendii și 
celelalte utilaje care deservesc UAT Comuna Movilă Miresii, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârâri se însărcinează 
responsabilul cu gestionarea parcului auto și compartimentul financiar contabil din cadrul 
aparatului propriu de specialitate.  
Art.3 Cu aducerea la cunoștință public ă, instituțiilor și persoanelor interesate a prezentei 
hotărâri se însărcinează secretarul comunei.  
   
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2017 cu un număr de 13 vo turi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.89 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor 
la nivelul comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2017  
   
  Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședință  ordinară în data de 
28.12.2017;  
    Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referate le întocmite de șeful SVSU și 
secretarul comunei;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor;  
- Prevederile art. 13, lit. i,  din  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotrivă incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art.151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotrivă incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile  art. 36, alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit. a, pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, cu modific`rile și complet`rile ulterioare;  

În baza prevederile  art. 45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare;   
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HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incenrdiilor la nivelul 
comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2017 conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Cu aducerea la cunoștință publică și autorităților interesate a prezentei hotărâri se 
însărcinează șeful SVSU.  
   
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2017  cu un număr de 13 voturi din numărul 
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                             SECRETAR COMUNĂ  
          LAZĂR CRISTIAN                                                                           DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.90 

din 28 DECEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Raportului de  activitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2017  
   

Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
28.12.2017;  
   Având în vedere:  
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatele întocmite de șeful S VSU și 
secretarul comunei;  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor;  
- Prevederile art. 25,  din  Legea nr.481/2004, protecția civilă, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Prevederile art. 5, alin.(1) din OG 88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;  
- Prevederile art. 151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile  art. 36, alin.(2), lit.“d”, alin.(6), lit.a, pct.8 din Legea nr.215/2001, privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederile art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare,   
   

HOTĂRĂȘTE: 
     
Art.1 Se aprobă Raportul de activitate al SVSU Movila Miresii pentru semestrul II anul 2017 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2

                                      ISSN 1222-9733 

 Cu aducerea la cunoștință publică și autorităților interesate a prezentei hotărâri se 
însărcinează șeful SVSU.  
   
Prezenta Hotărâre a fost  adoptată în ședința din data de 28.12.2 017 cu un număr de 13 voturi din numărul total 
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.  
   
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 
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