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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.86 
din 28 iunie 2019 

 
privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judetean al domnului Mircea Florin  si declararea “vacant” a 
locului detinut 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 

Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica, contencios si Referatul constatator al situatiei de 
incetare a mandatului domnului consilier judetean Mircea Florin  inainte de expirarea duratei 
normale; 

Tinand seama de adresa nr.141/18.06.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila 
sub nr.12122/18.06.2019, Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila ne aduce 
la cunostinta renuntarea la functia de consilier judetean al domnului Mircea Florin, precum si 
cererea nr.10528/29.05.2019 a domnului Mircea Florin prin care solicita  demisia sa din 
calitatea de consilier judetean ; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale ; 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. “a” si alin.3, art.10 si art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
prevederile art.93 alin 2 lit.”a” din Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului 
Judetean Braila; 

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

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 – Se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judetean al domnului Mircea Florin Florin, prin demisie. 

Art. 2 – Se declara « vacant » locul detinut de domnul Mircea Florin pe lista Partidului 
Social Democrat Braila. 

 Art. 3 – Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratiei publica, 
contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.  

  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.87 
din 28 iunie 2019 

 
privind: validarea mandatului de consilier judetean al domnului RUSU ION membru al 
Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei administratie publica, contencios, adresa Partidului Social Democrat – 
Organizatia Judeteana Braila nr. 141/18.06.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 
nr.12122/18.06.2019, prin care se confirma apartenenta la Partidul Social Democrat – 
Organizatia Judeteana Braila a domnului Rusu Ion, urmatorul supleant  pe lista de candidati 
la alegerile din 05 iunie 2016 si raportul Comisiei de validare prin care se propune validarea 
mandatului de consilier judetean al domnului Rusu Ion; 

 Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale ; 
 In conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea 115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor publice locale; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea administratiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1- Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Rusu Ion inscris pe 
lista Partidului Social  Democrat – Organizatia Judeteana Braila. 

Art.2- Cu drept de contestatie in termen de 5 zile de la adoptare/comunicare, la 
instanta de contencios administrativ. 
 Art.3- Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios va comunica prezenta hotarare celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.88 
din 28 iunie 2019 

 
privind: completarea componentei nominale a comisiei de strategii, studii, prognoze  
              economico-sociale 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
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Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
12344/20.06.2019; 

Vazand raportul de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederilor art. 54 coroborate cu cele al art.98 din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.44 din 
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean nr.67/2019;  

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

 
H O T A R A S T E: 

Art.1 – Se aproba completarea componentei nominale a comisiei strategii, studii, 
prognoze economico-sociale prin cooptarea domnului consilier judetean Rusu Ion, al carui 
mandat a fost validat in sedinta Consiliului Judetean Braila prin Hotararea nr.87/2019, astfel: 
“Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale: 

1. Rusu Ion 
2. Burtea Fanel 
3. Adetu Ionel 
4. Cirligea Florin Eugen 

           5. Vacu Adrian Catalin” 
Art.2 – Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.121/23.06.2016 se modifica 

corespunzator prevederilor art.1 din prezenta. 
Art.3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
         

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

                                                            ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                   HOTARAREA NR.89 
                                                      din 28 iunie 2019 

 
privind: desemnarea unui consilier judetean ca membru  al  Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28  iunie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei administratie publica, contencios prin care se propune desemnarea unui 
consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila,  ca urmare a 
demisiei d-lui Mircea Florin si vacantarii locului in aceasta autoritate, nr.12280/19.06.2019;. 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii 
publice si relatii internationale;  
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Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

Pe baza prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 din 
Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica; 

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

H O T A R A S T E: 
 

 Art.1 – Se desemneaza domnul Vaduva Dumitru in calitatea de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Braila. 
 Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 159/2016 se modifica in mod 
corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
             PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      

   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

                                                            ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                    HOTARAREA NR.90 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind  
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie 
al Muzeului Brailei “Carol I” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

cererea nr.10528/29.05.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila, prin care domnul 
Mircea Florin, solicita demisia din functia de consilier judetean. 

Luand in discutie  raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
12342/20.06.2019 la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila 
in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive; 

Avand in vedere art.12 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare – Muzeul 
Brailei “Carol I”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.192/2018;  

Potrivit dispozitiilor art.27 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr.311/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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Cu respectarea art.59 din Legea nr.24/2000, republicata cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”d” coroborate cu cele ale alin.5, lit.”a”, 
pct.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.I. Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei 
“Carol I” , se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

“Art.1 – Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al Muzeului Brailei “ Carol I “, dupa cum urmeaza:  

1.Vaduva Dumitru -  membru titular 
2.Bordea Daniela - membru titular 
3.Botea Viorel - membru titular 
4.Rusu Ion - membru titular 
5.Dobrota Marius Valentin - membru supleant 
6.Chirsanov Mihai -  membru supleant “ 
Art.II – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/29 

noiembrie 2018 raman neschimbate. 
Art.III - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU  

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.91 
din 28 iunie 2019 

 

privind: aprobarea Actului Aditional nr.17/2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – 

Modificat si Completat Iulie 2018 – avand ca obiect punerea la dispozitie de catre 

Delegatarul UAT Judetul Braila - Operatorului SC Compania de Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA - a Bunurilor de Retur aferente Sistemului Regional de alimentare 

cu apa - care apartin domeniului public al UAT Judetul Braila, realizate prin Proiectul 

“Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I 

Mediu 
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        Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie2019; 

        Avand in vedere: 

-    Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

           - Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub 
nr.12222/19.06.2019; 

 -    Adresa nr.340 din 25.03.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea 

Braila, prin care se solicita - adoptarea - de catre organul deliberativ al Unitatii Administrativ 

Teritoriale, a hotararii privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - 

Modificat si Completat Iulie 2018; 

- Hotararea nr.161 din 31.08.2018 privind aprobarea modificarii datelor de identificare 

ale Sistemului zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii, apartinand 

domeniului public al Judetului Braila, concesionat catre Compania de Utilitati Publice 

„Dunarea” Braila – a Consiliului Judetean Braila; 

- Procesul - Verbal de Predare – Preluare a bunurilor de retur aferente sistemului de 

alimentare cu apa din aria Delegata a UAT Judet Braila, care reprezinta obiectul investitiei 

„Reabilitare captare Gropeni si Statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila, 

conducte principale apa bruta si potabila – Sistem regional” (POS Mediu), inregistrat sub 

nr.17810 din 20.06.2018 la Operator si sub nr.12950 din 09.07.2018 la Delegatarul UAT 

Judetul Braila, cu Anexa - parte integranta; 

- Actul Aditional nr.17/2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 

– avand ca obiect punerea la dispozitie de catre Delegatarul UAT Judetul Braila - 

Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - a Bunurilor de Retur 

aferente Sistemului Regional de alimentare cu apa - care apartin domeniului public al UAT 

Judetul Braila, realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa 

uzata in judetul Braila” POS I Mediu - cu Anexa-parte integranta; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public 

si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 

relatii internationale; 

- Articolul art.91 alin.(1) literele c) si d) si alin.(5) litera a) punctul 13, ale art.97 alin.(3) 

si ale art.102 alin.(1) coroborate cu prevederile art.104 alin.(1) litera e) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate 

cu prevederile alineatului 4) al Articolului 8 - Sistemul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - 

Bunurile Delegarii, din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale 

ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 ; 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. - 1) Se aproba Actul Aditional nr.17/2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si 
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Completat Iulie 2018 – avand ca obiect punerea la dispozitie de catre Delegatarul UAT 

Judetul Braila - Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - a 

Bunurilor de Retur aferente Sistemului Regional de alimentare cu apa - care apartin 

domeniului public al UAT Judetul Braila, realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea 

sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu - cu Anexa-parte integranta. 

2) Actul Aditional nr.17/2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 

de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 

2018 - cu Anexa-parte integranta - constituie Anexe si parte integranta din prezenta Hotarare. 

3) Actul Aditional nr.17/2019, se va incheia intre Delegatarul - Unitatea Administrativ 

Teritoriala Judetul Braila reprezentata prin Presedinte Chiriac Francisk Iulian si Operatorul 

S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. reprezentat prin Director General 

Mangiurea Silviu.  

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 

Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. 

Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare, va fi comunicata Operatorului SC 

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A., Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila in calitate de Delegatar si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 

Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

           
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan 

Catalin. Nu au participat la vot domnii consilieri judeteni Avram Ionel si Dobrota Marius Valentin. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.92 
din 28 iunie 2019 

 
privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judetului Braila, inregistrat sub nr. 
280BR/19.06.2019 si raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 
12275/19.06.2019, prin care se propune promovarea proiectului de hotarare privind 
actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
 In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1174/2011 pentru 
aprobarea Instructiunilor privind intocmirea si actualizarea monografiei economico-militare a 
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judetului, respectiv a municipiului Bucuresti si art. 35 litera ”d” din  Legea apararii nationale a 
Romaniei nr. 45/1994, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  
     H O T A R A S T E: 
 
 Art.1 - Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila, 
cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2 - Monografia economico-militara a judetului Braila, actualizata, impreuna cu 
anexele, va fi gestionata de catre o persoana nominalizata de presedintele Consiliului 
Judetean Braila, autorizata pentru acces la informatii clasificate, nivelul „secret de serviciu”. 
 Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Centrului Militar 
Judetean Braila, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, Administratiei Nationale a 
Rezervelor de Stat si Problemelor Speciale Bucuresti si Institutiei Prefectului Judetul Braila. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 30 de voturi „Pentru”. Nu a fost prezent in sala domnul consilier judetean Vacu Adrian 
Catalin. 

    
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU         

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.93 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unor mijloace fixe, catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani  
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.             
11982/14.06.2019, Adresa Centrului Militar Judetean Braila nr. A-1034/2019, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr.11711/2019; 
 Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
 In temeiul art. 76 din Legea nr. 446/2006, actualizata, privind pregatirea populatiei 
pentru aparare; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” si art.124 din Legea privind 
administratia publica locala nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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H O T A R A S T E: 
 

 Art.1. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a unor mijloace fixe, catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, conform anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2. - Predarea-primirea bunurilor mentionate la art. 1 se va realiza prin proces 
verbal, incheiat intre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si Centrului Militar Judetean 
Braila. 
 Art.3. - Centrul Militar Judetean Braila va proceda la inregistrarea bunurilor in 
contabilitatea proprie in afara bilantului. 
 Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila 
si Centrul Militar Judetean Braila. 
 Art.5. - Prin grija CDirectiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Centrului Militar 
Judetean Braila. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan 

Catalin. Nu a fost prezent in sala domnul consilier judetean Vacu Adrian Catalin. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.94 
din 28 iunie 2019 

 
privind: prelungirea valabilitatii pana la data de 02 decembrie 2019 a Programului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru  reteaua de trasee din 
judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila 
precum si Raportul Direcţiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub  nr.12233/19.06.2019; 
   Vazand Rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice,  protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art. ART. V din Legea nr. 328/21.12.2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
 In baza prevederilor art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

In conformitate cu dispozitiile art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 13 din Legea administraţiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit c din Legea administraţiei publice locale, 
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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H O T A R A S T E : 
 

Art.1. - Se  aproba prelungirea valabilitatii pana la data de 02 decembrie 2019 a 
Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de 
trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, asa cum este 
prezentat in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport. 

Art.3. - Incepand cu data prezenta orice prevedere contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.4. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana 
de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, ISCTR – Inspectoratul Teritorial 
nr. 2 Constanta, Inspectoratul de Politie Judetean Braila si  Autoritatii Rutiere Romane – ARR 
Agentia Teritoriala ARR Braila si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-Contencios. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 30 de voturi „Pentru”. Nu a fost prezent in sala domnul consilier judetean Vacu Adrian 

Catalin. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.95 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea prelungirii valabilitatii atribuirii directe a traseului nr. 045 Braila –    
Muchea – Cotu Lung si a licentei de traseu, pana la data de 02 decembrie 2019  

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila 
precum si Raportul Direcţiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub  nr. 12236/19.06.2019; 
   Vazand Rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice,  protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art. ART. V din Legea nr. 328/21.12.2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

In temeiul prevederilor art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 și 
nr.1107/70 ale Consiliului;  
 In baza prevederilor art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

In conformitate cu dispozitiile art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 13 din Legea administraţiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 97, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit c din Legea administraţiei publice locale, 
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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H O T A R A S T E :  
 

Art.1. -  Se  aproba prelungirea valabilitatii atribuirii directe a traseului nr. 045 Braila – 
Muchea – Cotu Lung si a licentei de traseu, pana la data de 02 decembrie 2019.  

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport. 

Art.3. - Incepand cu data prezentei orice prevedere contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
 Art.4. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport SC CAVMARIO 
TRANS SRL,  ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 2 Constanta, Inspectoratul de Politie 
Judetean Braila si  Autoritatii Rutiere Romane – ARR Agentia Teritoriala ARR Braila, 
Compartimentului Autoritatea Judeteana de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari 
Publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva 
din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 18 de voturi „Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Enuta Ionel, 
Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Danaila Zaharia Alexandru, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Sirbu 
Marian, Chiru Laurentiu Marian, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Lungu Danut si Capatana Marian. A votat impotriva 
domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. 

 

        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.96 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, precum si 
unele facilitati pentru anul scolar 2019-2020, a Planurilor de invatamant pentru anul 
scolar 2019-2020 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in 
scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor  la viata culturala 
 
            Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara   la data de 28 iunie 2019; 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 
- Raportul Directiei Administrare  Patrimoniu si Evidenta  Bugetara  nr.  7764/ 
18.04.2019; 
- Adresa nr.665/ 10.04.2019 transmisa de Scoala Populara de Arte si Meserii ‘’ 
Vespasian Lungu ‘’ Braila si  inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.7078/ 
10.04.2019; 
- Raportul  Scolii Populare de Arte si Meserii “ Vespasian Lungu” Braila  nr. 
662/09.04.2019, inregistrat la Consiliul Judetean Braila  sub nr. 7078/10.04.2019; 
          Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si a Comisiei  pentru activitati stiintifice,invatamant, cultura, culte, tineret si 
activitati sportive ; 
         In conformitate cu prevederile  art.67 alin.1 lit. ‘b’  si art. 68  alin. 1 si 2 din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
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        Potrivit reglementarilor:  O.U.G nr. 118/2006 art.16 alin. 1 si 2, art. 4 alin. 1 si alin. 2 lit. a 
si c, alin. 3 lit. a - e, alin.4 ; Ordinul Ministerului Culturii nr. 2193/2004 art. 5 lit. a-g, art. 11, 
art. 13 alin. 2, art. 16 lit. a, e, g; Ordinul Ministerului Culturii nr. 456/1992 art. 2, art. 3 si art. 6;  
Ordinul nr. 3191/2019 art.1 alin.1 si art. 2; 
         In temeiul art. 91, alin. 3 lit, ,,c’’, art. 97 alin.1  si art. 115, alin. 1, lit. ,,c” si art. 123, alin.1 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1  - Se aproba taxele  scolare, taxele pentru activitati desfasurate, precum si unele 
facilitati   percepute de catre  Scoala Populara de Arte si Meserii ,, Vespasian Lungu ‘’ Braila, 
pentru anul scolar 2019 - 2020  conform Anexei nr. 1. 

Art.2  - Se aproba  planurile de Invatamant  pentru anul scolar 2019 - 2020 la  Scoala 
Populara de Arte si Meserii ,, Vespasian Lungu ‘’ Braila,   conform Anexei nr. 2. 

Art.3 - Se aproba Programul  Manifestarilor cultural artistice sustinute gratuit , in 
scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor  la viata culturala , organizate  
de catre  Scoala Populara de Arte si Meserii ,, Vespasian Lungu ‘’ Braila,   conform Anexei 
nr. 3. 

Art.4 - Sumele  calculate si incasate conform  taxelor   stabilite la  art. 1 din prezenta 
hotarare  reprezinta  venituri  proprii ale  Scolii Populare de Arte si Meserii “ Vespasian Lungu 
“ Braila . 

Art.5- Taxele  reglementate de prezenta hotarare se aplica incepand  cu  anul scolar 
2019- 2020, urmand ca, anual  aceste taxe  sa fie aprobate  prin Hotarare a Consiliului 
Judetean  Braila. 

Art.6  - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre  Scoala 
Populara de Arte si Meserii ,, Vespasian Lungu ‘’ Braila,  . 

Art.7 - Prezenta hotarare va fi comunicata  si adusa la cunostinta publica prin grija 
compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie  Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.97 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul 
Judetean Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local 
Municipal Braila pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura 
Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a in perioada  5 august - 9 septembrie 2019  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
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Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul comun al Directiei administratie publica, contencios si Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 12524/21.06.2019; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive; 
 Avand in vedere adresa domnului consilier judetean Marian Capatana, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 11840/12.06.2019; 

Vazand adresa nr. 978/21.06.2019 a Muzeului Brailei “Carol I”, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila nr. 12485/21.06.2019 prin care se inainteaza Regulamentul Simpozionului 
International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a, respectiv adresa nr. 
977/21.06.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 12483/21.06.2019 prin care 
certifica sustinerea financiara din bugetul aprobat; 

Avand la baza Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 230/20.12.2018 privind 
aprobarea Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in 
Judetul Braila, in anul 2019; 
 Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "e" si alin. 6 lit. "a" din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si  art. 115 alin.1 lit. "c" din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. - Se aproba Acordul de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean 

Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila pentru 
organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a 
in perioada 5 august - 9 septembrie 2019, prevazut in anexa, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2. - Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl. Francisk Iulian 
Chiriac,  sa semneze acordul de parteneriat in numele si pentru Consiliul Judetean Braila, in 
scopul derularii in bune conditii a cooperarii. 

Art.3. - Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara din cadrul Consiliului 
Judetean Braila va proceda la completarea inventarului bunurilor din patrimoniul public al 
judetului cu operele de arta realizate in timpul simpozionului dupa evaluarea efectuata de 
experti atestati de Ministerul Culturii. 

Art.4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”. 

Art.5. - Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 
contencios, va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.98 
din 28 iunie 2019 

 
privind:  rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii     
publice  pe anul 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
       Avand in vedere:  
- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila  
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.12384/20.06.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu al  judetului Braila pe 
anul 2019 si a Programului de investitii publice pe anul 2019; 
- propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind 
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor  din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 
- raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 
in baza prevederilor art.5, alin.(2), art.19, alin. (2), din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale; 
         in baza  prevederilor art. 91 alin. 3, lit. a, art.97 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         in temeiul  art.115 alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al 

judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
           Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, 
conform anexei nr.1a, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, 
conform anexei nr.1b, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019, a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.5 - Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2019 al 
judetului Braila si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 

Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe  capitole, 
titluri, articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 4, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 

Art.7 - Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
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proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare,  conform 
anexei nr.4a, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.8 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.4b, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.9 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de Investitii 
Publice pe anul 2019, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform anexei nr.5-6, 
parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.10 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Muzeul Brailei “CAROL 
I”, conform anexei nr.7, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.11 - Se aproba rectificarea Programului de Investitii Publice pe anul 2019, pentru 
Scoala Populara de Arta si Meserii “Vespasian Lungu” conform anexei nr.8, parte integranta 
din prezenta  hotarare. 

Art.12 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.13 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 

 
       Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.99 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare si dotare exterioara 
Gradinita cu program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie  2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
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Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 4051/03.06.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 10960/03.06.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019. 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program 
normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  200.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 45,73 % din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 350.934,00 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Movila Miresii, prin Consiliul local al comunei Movila Miresii, pentru 
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice 
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Movila Miresii, 
aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al 
comunei Movila Miresii, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Movila Miresii, prin 
Consiliul Local al comunei Movila Miresii. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU   
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.100 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Teren 
Sport comuna Movila Miresii, Judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 3987/30.05.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 10959/03.06.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019. 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna 
Movila Miresii, Judetul Braila” 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  200.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 38,03% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 362.064,00 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Movila Miresii, prin Consiliul local al comunei Movila Miresii, pentru 
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice 
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Movila Miresii, 
aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al 
comunei Movila Miresii, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Movila Miresii, prin 
Consiliul Local al comunei Movila Miresii. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.101 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii ,,PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT 
VARSATURA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Chiscani nr. 4803/25.04.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8314/25.04.2019,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
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H O T A R A S T E: 
 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii ,,PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT VARSATURA, COMUNA 
CHISCANI, JUDETUL BRAILA”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  311.941,58 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 233.866,13 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Chiscani, prin Consiliul local al comunei Chiscani, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Chiscani, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al 
comunei Chiscani, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Chiscani, prin 
Consiliul Local al comunei Chiscani. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Banica Carmen 

Elena. Au votat impotriva domnii consilieri judeteni Iordache Stefan Catalin si Turiac George. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.102 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL DC20 KM 1+000 – 
KM 1+810 SCORTARU NOU - PITULATI COMUNA SCORTARU NOU, JUDETUL 
BRAILA“. 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 

 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
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patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Scortaru Nou nr. 4134/03.06.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 10983/04.06.2019,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL DC20 KM 1+000 – KM 
1+810 SCORTARU NOU - PITULATI COMUNA SCORTARU NOU, JUDETUL BRAILA“. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  318.563,72 lei cu T.V.A., reprezentând 59,50% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 246.841,58 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Scortaru Nou, prin Consiliul local al comunei Scortaru Nou, pentru 
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice  
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Scortaru Nou, 
aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al 
comunei Scortaru Nou, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Scortaru Nou, prin 
Consiliul Local al comunei Scortaru Nou. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU                                 
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                                                                    ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.103 
din 28 iunie 2019 

 
privind: infiintarea Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati in structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila 
 
            Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2019; 
             Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
rapoartele intocmite de Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
nr.13.060/27.06.2019 si  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
nr.27141/27.06.2019; 

Vazand Rapoartele de avizare ale  Comisiei pentru administratie publica locale, 
juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale si Comisiei de Buget Finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal; 

In conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum si Hotararea Guvernului Romaniei nr 268/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Potrivit dispozitiilor Deciziei nr. 877/2018 privind aprobarea Metodologiei de 
reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap; 

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilități; 

Conform prevederilor Hotararii Consiliului Local Racovita nr.8/28.01.2019 privind 
aprobarea darii in adminsitrarea DGASPC Braila a imobilului pentru desfasurarea activitatii 
,,Centrului pentru viata independenta pentru persoanele adulte cu dizabilitati’’;  

Avizul de infiintare pentru Centrul pentru viata independenta pentru persoane adulte 
cu dizabilitati emis de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, comunicat 
prin adresa nr.11580/4832/5733/5801/SAA din data de 27.06.2019; 

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

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se aproba infiintarea Centrului pentru viata independenta pentru persoane 

adulte cu dizabilitati in structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila. 

Art.2 - Centrul pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati va 
functiona in comuna Racovita si va avea o capacitate de maxim  20 locuri. 

Art.3 -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.  
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Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.104 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 
Insuratei, prin Consiliul Local al Orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Covor asfaltic pe DJ 203 km 0+000 – km 3+300, oras 
Insuratei, judet Braila ” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie  2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei U.A.T. orasul Insuratei nr. 6109/13.06.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr.11924/13.06.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 

Insuratei, prin Consiliul Local al Orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Covor asfaltic pe DJ 203 km 0+000 – km 3+300, oras Insuratei, 
judet Braila ”. 

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  800.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 44,15% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 2.232.000,00 lei cu T.V.A., 
reprezentand contributia Orasului Insuratei, prin Consiliul local al Orasului Insuratei, pentru 
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice 
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Insuratei, aprobat pe 
anul 2019. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Insuratei, prin Consiliul Local al 
Orasului Insuratei, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Insuratei, prin 
Consiliul Local al Orasului Insuratei. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

 Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU   

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.105 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare iluminat stradal in sat Custura, 
comuna Racovita, judetul Braila“. 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Racovita nr. 1439/28.05.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10526/29.05.2019,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

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

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare iluminat stradal in sat Custura, comuna Racovita, 
judetul Braila“. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  111.478,51 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 85.401,01 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Racovita, prin Consiliul local al comunei Racovita, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Racovita, prin Consiliul Local al 
comunei Racovita, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Racovita, prin 
Consiliul Local al comunei Racovita. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
 Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 
 
       Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.106 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Extindere retea apa - str. Afinului, str. Alunului, str. 
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Rozmarinului, str. Cicoarei, str. Stejarului, str. Salcamului, str. Castanului, str. 
Platanului com. Cazasu, judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei Administratie publica, contencios, Directiei Administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Cazasu nr. 5175/13.06.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 12619 /18.06.2019,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 ; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Extindere retea apa - str. Afinului, str. Alunului, str. 
Rozmarinului, str. Cicoarei, str. Stejarului, str. Salcamului, str. Castanului, str. 
Platanului com. Cazasu, judetul Braila”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 208.178,17 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 186.356,75 lei, reprezentand contributia 
Comunei Cazasu, prin Consiliul local al comunei Cazasu, pentru cofinantarea si realizarea  
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Cazasu, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Cazasu, prin Consiliul Local al 
comunei Cazasu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Cazasu, prin 
Consiliul Local al comunei Cazasu. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 
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       Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.107 
din 28 iunie 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Construire Camin Cultural, sat Frecatei, comuna 
Frecatei, judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Frecatei nr. 1542/24.06.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.12642/24.06.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Construire Camin Cultural, sat Frecatei, comuna Frecatei, 
judetul Braila”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  305.794,43 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 7/2019_____________ 

29 

 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 550.000,00 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Frecatei, prin Consiliul local al comunei Frecatei, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Frecatei, prin Consiliul Local al 
comunei Frecatei, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Frecatei, prin 
Consiliul Local al comunei Frecatei. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 
 
       Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.108 
din 28 iunie 2019 

 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Amenajare spatiu de joaca si imprejmuire comuna 
Victoria, judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 iunie 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Victoria nr. 5151/21.06.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.12785/26.06.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

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

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Amenajare spatiu de joaca si imprejmuire comuna Victoria, 
judetul Braila”. 

Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de  28.095,90 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea 
C+M, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 18.730,60 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Victoria, prin Consiliul local al comunei Victoria, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2019. 

Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Victoria, prin Consiliul Local al 
comunei Victoria, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului 

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Victoria, prin 
Consiliul Local al comunei Victoria. 

Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 

Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor 
interesate si transmisa celor in drept. 
 
       Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 

                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU      

 
 

 
* Avand in vedere prevederile O.U.G. 57/2019, prezentul document parcurge etapa preliminara pana la implementarea procedurii privind 
Monitorul Oficial Local. 
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