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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.229 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: completarea componenței nominale a comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 27 septembrie  2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a  Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
Luând în discuție raportul Direcției administrație publică, contencios, înregistrat sub nr. 15960/14.09.2017; 

Văzând raportul de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaţionale; 
În conformitate cu prevederilor art. 54 coroborate cu cele al art.98 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art.44 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Brăila aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean nr.91/2016; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă completarea componenței nominale a comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport prin cooptarea domnului consilier județean 
Munteanu Dumitru, al cărui mandat a fost validat în ședința Consiliului Județean Brăila din dată de 30 august 2017, 
astfel: 
“Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, 
turism, transport: 
1.     Văduva Dumitru 
2.     Munteanu Dumitru 
3.     Drăghincescu Simona 
4.     Varga Vasile Constantin 
5.     Da Roș Mario Spiridon ” 
Art.2 – Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.121/23.06.2016 se modifică corespunzător prevederilor art.1 din 
prezenta. 
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. 
   
            PREŞEDINTE                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.230 

din 27 SEPTEMBRIE 2017 
 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila în Consiliul de administrație al  Centrului 
județean de Resurse și Asistență Educaţională 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și raportul Direcției 

administrație publică, contencios, înregistrat sub nr.15959/14.09.2017; 
Văzând adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională nr. 1514/31.08.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila sub nr.15057/04.09.2017; 
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 

internaționale și Comisia de activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități sportive; 
Pe baza rezultatului votului secret consemnat în procesul-verbal de numărare a voturilor; 
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            În conformitate cu prevederile art.12 alin. 3 lit.”b” din Anexă la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 
            In baza dispozițiilor art. 91 alin. 5 lit. “a” pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se desemnează în calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Brăila, în Consiliul de Administrație al  
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională domnul consilier județean PETRE FLORIN. 
Art.2 – Persoana desemnată îndeplinește funcția de membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Brăila cu atribuțiile și competențele acestei structuri prevăzute de Ordinul nr.5.555 din 
7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 
Art.3 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept și transmisă celor interesați prin grijă Compartimentul cancelarie 
și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret pe baza 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.231 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila în Consiliul de Administraţie al Palatului 
Copiilor Brăila 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 septembrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila, raportul Direcției administrație 
publică, contencios,  adresa Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Palatul Copiilor Brăila nr.442/12.09.2017 înregistrată 
la Consiliul Județean Brăila sub nr.15738/12.09.2017; 
            Văzând rapoartele de avizare al Comisiei de activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități 
sportive și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaţionale; 
            Pe baza rezultatului votului secret, consemnat în procesul verbal întocmit de comisia de numărare a voturilor; 
            În conformitate cu art.96 din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare 
și ale Ordinului Ministrului Educației, Tineretului și Sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară nr.4624/2015; 
            Conform prevederilor art.91 alin.5 lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
            În temeiul 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 desemnează doamna consilier județean BORDEA DANIELA, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Județean Brăila în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Brăila. 
Art.2 – La dată adoptării prezenței hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.19/2017 își încetează aplicabilitatea. 
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință persoanei nominalizate la art.1, Palatul Copiilor și va fi publicată pe 
site-ul propriu al Consiliului Județean Brăila , prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției 
administrație publică, contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret pe baza 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 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.232 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 privind aprobarea 
Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități 
administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, 
pentru anul 2017 
  

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Brăila și raportul nr.16332/20.09.2017 

al  Direcţiei administrație publică, contencios; 
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public și privat al 

judeţului și Comisiei pentru administrație publică, juridică, relații publice și relații internationale; 
            Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată; 

În baza art. 91 alin. 1 lit.  „e”  și 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I  - Articolul 1.12. al Capitolului I: Definiții din anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 
privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele 
unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, 
pentru anul 2017, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Solicitarile unităților administrativ-teritoriale, se vor depune, de la dată aprobării prezentului REGULAMENT, data limită 
de depunere a solicitărilor de finanțare se stabilește la 15.10.2017.” 
Art. II - După articolul 5.2 al Capitolului V: Clauze finale din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 
martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila 
cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes 
public, pentru anul 2017, se introduce un nou articol, 5.3., cu următorul cuprins: 
„5.3. – În scopul popularizării susținerii financiare, de către Consiliul Județean Brăila, unitățile administrativ-teritoriale - 
consiliile locale beneficiare au obligația să respecte condițiile minime de identitate vizuală. În acest sens se vor monta cel 
puțin un panou de informare în condițiile stipulate în contractul de asociere.”, conform anexei nr.4 din Regulamentul 
pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii 
locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2017. 
Art. III – După articolul 5.2 din Contractul de asociere, anexă 3 la anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
64/30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean 
Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de 
interes public, pentru anul 2017, se introduce un nou articol 5.3., cu următorul cuprins: 
“5.3. – Panouri de informare 
a)             Unitățile administrativ-teritoriale – consiliile locale, parte a prezentului contract de asociere, beneficiare de 
finanțare din partea Consiliului Județean Brăila sunt obligate să monteze panouri care să fie expuse pe toată durata de 
implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locaţia proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul 
se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una dintre locații. Se va identifica cel 
mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea. 
b)            Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1 m. Acest panou va fi instalat  
în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere. 
c)             Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile se deteriorează din 
cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucratoare. 
d)            Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel puțin 3 ani după 
încheierea acestuia. 
e)             Numărul panourilor instalate, diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 
-       pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaţie; 
-       pentru infrastructură de transport, se vor instala câte un panou  la fiecare început și capăt de drum, pe fiecare sens 
de mers. Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va instala câte un panou la fiecare pod, decorat 
față/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 
poduri. 
f)     Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii: 
a.     logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”, fără abrevieri ; 
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b.    logo-ul/stema Unității administrativ-teritoriale şi cuvintele: “COMUNE/ORAȘUL/MUNICIPIUL ________”, fără 
abrevieri; 
c.     numele proiectului; 
d.    valoarea totală a proiectului; 
e.     valoarea contribuției unității administrative-teritoriale; 
f.      valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila; 
g.    termenul de finalizare.” 
Art. IV - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 rămân nemodificate. 
Art. V –Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați 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.233 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: modificarea organigramei și a statului de funcții  ale Spitalului Județean de Urgenţă Brăila 
               

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017;       
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, raportul Biroului Resurse 
umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean 
de Urgență Brăila, precum și adresa nr.35884/11.09.2017 a Spitalului Județean de Urgență Brăila ; 
            Văzând avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei pentru administrație publică locală, 
juridică, relații publice, integrare și relații internaţionale; 
           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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Spitalul Județean de Urgență Brăila.   
Art.4. Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesati. 
 
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.234 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila 
                                   

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
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           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.15578/11.09.2017; 

Văzând  avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații 
internaționale și avizul 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 ale 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 Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.2. -Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. 
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 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.235 

din 27 SEPTEMBRIE 2017 
  
privind: aprobarea  organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii 
Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » Brăila 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017;       
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și raportul Biroului Resurse 
umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a  Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » Brăila; 
            Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații 
internaționale, precum și Nota de fundamentare a Școlii Populare de Arte și Meserii «Vespasian Lungu » Brăila transmisă 
prin adresa nr.2112/08.09.2017;                         

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. –Se aprobă organigrama Școlii Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » Brăila, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. –Se aprobă statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » Brăila, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. –Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » 
Brăila, conform anexei nr.3 care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. -Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însărcinează Școală Populară de Arte și Meserii 
« Vespasian Lungu » Brăila .  
Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul 
Direcției administrație publică, contencios. 
  
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 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.236 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de     specialitate al Consiliului 
Judeţean Brăila 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017;  
Având în vedere expunerea de motive a domnului Francisk-Iulian Chiriac - preşedintele Consiliului Judeţean 

Brăila,  la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Brăila și Raportul  de specialitate al Direcției Administrație publică, contencios; 

Văzând : 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaţionale; 
- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii – Cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 91 alin. 2 lit.” c”, art. 97 alin. 1 şi al art. 104 alin. 1 lit. „a”, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În baza art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Cu dată intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 70/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează structurile funcționale din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila. 
Art.4. - Prin grijă compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul  Direcției administrație publică, contencios prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesaţi. 
  
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri judeţeni: Cortez Vasile, 
Da Roș Mario-Spiridon, Dănăilă Zaharia-Alexandru; Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Varga 
Vasile-Constantin, Cîrligea Florin Eugen și Vacu Adrian 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.237 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul 
Contractului de Finanțare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, 
Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, până la dată de 29.03.2018 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 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 nr.15586/11.09.2017, Contractul de 
furnizare produse nr.82/18.07.2012 privind furnizarea și montarea aparaturii medicale de specialitate și de laborator - Lot1 
-în cadrul proiectului “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila”; 
           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 internaţionale; 
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            În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
privind administrația publică locală; 
            În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.- Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de 
Finanțare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Brăila, până la dată de 29.03.2018. 
Art.2.- Bunurile menționate la art.1, sunt cuprinse în Anexă nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.- Condițiile exercitării dreptului de folosință gratuită sunt prevăzute în Anexă nr.2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4. -Aparatura medicală de specialitate și de laborator este predată către spital pe baza de proces verbal de predare-
primire. 
Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Administrare Patrimoniu  și 
Evidență Bugetară și Direcția Strategii de Dezvoltare. 
Art.6.-Prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, prezenta 
hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Brăila; Direcției Strategii de Dezvoltare; Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară; Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila. 
  
Hotărărea 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.238 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 88/24 aprilie 2017 privind aprobarea 
tarifelor pentru serviciile de producție editorială și tipografică a Monitorului Oficial al județului Brăila 
  
            Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 

Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Brăila și raportul nr.16277/19.09.2017 
al  Direcţiei administrație publică, contencios; 

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public și privat al 
judeţului și Comisiei pentru administrație publică, juridică, relații publice și relații internaționale; 
            Având în vedere prevederile art. 7 din O.G. nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I - Punctul 1 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 88/24 aprilie 2017 privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile de producție editorială și tipografică a Monitorului Oficial al județului Brăila, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„ 1. Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau emise de unitățile administrativ-teritoriale din județul Brăila, 
conform art. 5 alin. 1 lit. “a” din OG nr. 75/2003 

TARIF 
(10 lei/pagină A4) 

COMUNE, ORAŞE, MUNICIPIU” 
Art.II - Punctul 2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 88/24 aprilie 2017 privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile de producție editorială și tipografică a Monitorului Oficial al județului Brăila, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
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„ 2. Ordinele cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau altor 
autorități și instituții publice, care au aplicabilitate în județul Brăila, alte documente și informații de interes public  conform 
art. 5 alin. 1 lit. “c”, “d”, “e” din OG nr. 75/2003 

TARIF 
(10 lei/pagină A4)” 

Art.III – După punctul 2 al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 88/24 aprilie 2017 privind aprobarea 
tarifelor pentru serviciile de producție editorială și tipografică a Monitorului Oficial al județului Brăila, se introduce un nou 
punct, 3, cu următorul cuprins: 

” 3. Preţurile de abonament la Monitorul Oficial al Județului Brăila 
6 luni – 150 lei 

12 luni – 300 lei” 
Art.IV - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 rămân nemodificate. 
Art.V –Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați 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.239 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea Documentației de atribuire privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de 
operare și administrare a  Stației de Transfer Însurătei, Depozitului ecologic şi Stației de Sortare Ianca din cadrul 
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în județul Brǎila” 
  

Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a  președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul de specialitate nr. 16011/15.09.2017 al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, 
Rapoartele de avizare ale  Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale și Comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale, Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al judeţului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.167/27.10.2008, privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu unitățile administrativ-teritoriale de pe rază Județului Brăila, în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr.75 din 29.06.2010; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Conform prevederilor 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 ale art.115, alin.1, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001- republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 - Aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegarea a gestiunii  operării Stației de 
Transfer Însurătei, Depozitului ecologic şi Stației de Sortare Ianca, a Stației de Sortare şi Stației MBT Vădeni  din cadrul 
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în județul Brǎila - conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 - Aprobarea Delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de Transfer 
Însurătei, Depozitului ecologic şi Stației de Sortare Ianca din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în 
județul Brǎila prin procedura de licitație deschisă; 
Art.3 - Aprobarea Documentației de atribuire privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de operare și 
administrare a Stației de Transfer Însurătei, Depozitului ecologic şi Stației de Sortare Ianca din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor în județul Brǎila” (Fi șa de date, Caietul de sarcini, Contractul, Formulare), conform 
Anexelor 2÷5, părți integrante din prezenta hotărâre și a modificǎrilor ulterioare, justificate, ale documentației de atribuire, 
generate de modificǎri legislative, solicitǎri ale diferitelor autoritǎți de reglementare sau finanțatoare; 
Art.4 - Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Brăila – conform Anexei 6, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.5 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 
Publice și Serviciul Achiziții Publice. 
Art.6 - Prin grijă Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică - Contencios, prezenta 
Hotărâre va fi comunicată Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, Serviciului Achiziții 
Publice și altor instituții interesate. 
                                                  
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.240 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind:   aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.( Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții) – revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Asigurarea 
accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-TBrăila-Buzău și linia Dunării” 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere   Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, raportul Direcției Tehnice și Lucrări 
Publice înregistrat sub nr. 16303/19.09.2017; 
            Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport, Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, 
Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului și Comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 
Având în vedere Ghidului solicitantului – Condiții specifice pentru accesarea fondurilor,pentru apelul de proiecte aferent 
POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 
Prioritatea de investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii 
Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), din cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 2014 – 2020. 
Pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului 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 intervenţii; 
                 În conformitate cu dispozițiile art.91, alin.3, lit.“f” și art.126 din Legea Administrației Publice Locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 44, alin 1 din Legea finanțelor publice 
locale nr. 273/2006, 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 documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) 
pentru obiectivul de investiții : „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-
TBrăila-Buzău și linia Dunării” conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din DALI(Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție), 
pentru obiectivul de investiții „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-
TBrăila-Buzău și linia Dunării”, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.3 - Finanțarea investiției de la art.1 se va realiza din fonduri europene nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat, 
fonduri de la bugetul local și alte fonduri legal constituite. 
Art.4 – 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: 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.241 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului “Asigurarea accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-
Buzău și linia Dunării” 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere   Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și  raportul comun al  Direcției 
Strategii de Dezvoltare, Direcției Administrație Publică, Contencios și Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară, înregistrat sub nr. 16310/19.09.2017; 
            Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, 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 Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, Axa 
Prioritară 6, “Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională”, Prioritatea de Investiții 6.1, “Stimularea 
mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de 
Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării; 
            În conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. 14, art. 91 alin.1 lit. “b”  și alin.3 lit.”a” 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 proiectul “Asigurarea accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T 
Brăila-Buzău și linia Dunării”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul 
de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, Axa Prioritară 6, “Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională”, 
Prioritatea de Investiții 6.1, “Stimularea mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructură TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării. 
Art.2.-Se aprobă Acordul de parteneriat –prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Brăila-lider de proiect și Unitățile Administrativ-Teritoriale ale Comunelor Traian, Unirea și Gropeni, în vederea 
implementării în comun a proiectului “Asigurarea accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul 
TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunarii”. 
Art.3 - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Asigurarea accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către 
coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării”, în suma de 42.660.122,81 lei (inclusiv TVA). 
Art.4- Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
2.179.526,81lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Asigurarea accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-
Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării”. 
          (2) Sumele necesare creditelor de angajament și creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 
corespunzătoare activităților din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, vor fi alocate din bugetul 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila. 
Art.5 –(1)Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Asigurarea 
accesibilității  directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării” se vor 
asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila. 
          (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
          (3)Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul “Asigurarea accesibilității  directe 
pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării”, pe întreagă perioada de 
durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila. 
Art.6 - Se împuternicește domnul Francisk-Iulian Chiriac, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brăila, să 
semneze acordul de parteneriat, cererea de finanțare, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 
 
 
 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

17 

Art.7 – 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 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.242 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

 
privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Expertiza Tehnică +Audit Energetic +DALI – 
Reabilitare şi refuncţionalizare clădire Palat Administrativ,  Piaţa Independenţei nr.1, Brăila ” 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi raportul Direcţiei Tehnice şi 
Lucrări Publice, înregistrat sub nr.16278/19.09.2017 ; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) 
pentru obiectivului de investiţie “Reabilitare şi refuncţionalizare clădire Palat Administrativ,  Piaţa Independenţei nr.1, 
Brăila ”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie) ai 
investiţiei “Reabilitare şi refuncţionalizare clădire Palat Administrativ,  Piaţa Independenţei nr.1, Brăila ”, conform anexei 
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă celor interesaţi, prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din 
cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios. 
 
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.243 

din 27 SEPTEMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor  legate de proiect pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea şi 
refuncţionalizarea cladirii Palatului Administrativ, Piaţa Independenţei nr.1, Brăila ”  
 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

18 

 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere   Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,  raportul comun al  Direcţiei Strategii 
de Dezvoltare, Direcţiei Administraţie Publică, Contencios şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, 
înregistrat sub nr. 16309/19.09.2017; 
 Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii 
publice şi relaţii internaţionale; 

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 
 În conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art.91 alin.1 lit.“b” şi alin.3 lit.”a”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă proiectul “Reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii Palatului Administrativ, Piaţa Independenţei nr.1, 
Brăila”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice, Apelul de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1). 
Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii Palatului Administrativ, Piaţa 
Independenţei nr.1, Brăila”, în cuantum de 18.934.560,85 lei (inclusiv TVA). 
Art.3 - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
2.161.116,85 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Reabilitarea şi refuncţionalizarea clădirii Palatului Administrativ, 
Piaţa Independenţei nr.1, Brăila”. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 
corespunzatoare activităţilor din proiect,  vor fi alocate din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila. 
Art.4 - (1)Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea şi 
refuncţionalizarea clădirii Palatului Administrativ, Piaţa Independenţei nr.1, Brăila”,  pentru implementarea proiectului în 
condiţii optime, se vor asigura din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila. 
Art.5 - (1)Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 (2)Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere pentru proiectul “Reabilitarea şi refuncţionalizarea 
clădirii Palatului Administrativ, Piata Independenţei nr.1, Brăila”   pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor 
suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Brăila. 
Art.6 - Se împuterniceşte domnul Francisk -Iulian Chiriac, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, să 
semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 
Art.7 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă celor interesaţi prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din 
cadrul Direcţiei Administraţie Publică – Contencios.  
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
            
            PREŞEDINTE                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                                                             DUMITREL PRICEPUTU 
         
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.244 
din 27 SEPTEMBRIE 2017 

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

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2017; 
Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean  Brăila la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila şi a Programului de investiţii publice, pe anul 2017 şi Rapoartele Direcţiei 
Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrate sub nr. 16159 /18.09.2017 şi 16703/25.09.2017; 
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Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
Conform prevederilor art.45, alin.1, lit.a  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 privind rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2017 şi a adresei Administraţie Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr. 52190/19.09.2017, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 16480/21.09.2017; 

Cunoscând prevederile art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48, alin. 1, art. 58, alin. 1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
Conform prevederilor art.91, alin.3, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  - Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a si 1b, parţi integrante din prezenta  hotărâre. 
Art.2  - Se aprobă rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Brăila, capitolele 51.02 
“Autorităţi publice şi acţiuni externe “, 65.02 “Învăţământ”,  66.02. “Sănătate” ,  67.02 “Cultură, recreere şi religie “  şi  
84.02 “ Drumuri şi poduri “ conform anexei nr. 2. 
Art.3  - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice al Unităţii Administrativ Teritoriale a  judeţului Brăila, pe 
anul 2017, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
Art.4  - Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila, conform anexelor nr. 4 - 8 , părţi integrante din prezenta hotărâre. 
Art.5  - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice pe anul 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, 
conform anexelor nr. 9, 10, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6   - Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice pe anul 2017 a Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati”, 
conform anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
Art.7  - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor 
nr.12,12a,12 b parţi integrante din prezenta hotărâre. 
Art.8  - Se aprobă rectificarea bugetului şi  a Programului de investiţii publice pe anul 2017 a Muzeului Brăilei “Carol I” 
conform anexelor nr.13,13a,13b,14, părţi integrante din prezenta  hotărâre. 
Art.9  - Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 a Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii “Vespasian Lungu”, conform anexelor nr. 15,15a,15b,16 părţi integrante din prezenta hotărâre. 
Art.10 - Se aprobă modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, la 
46.119,70 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2017. 
Art.11 - Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.12 -Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică-Contencios, prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunostinţă celor interesaţi. 
 
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.245 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

  
privind:  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brăila în Consiliul de Administrație al Bibliotecii 
Județene “Panait Istrati” Brăila 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a  Președintelui Consiliului Județean Brăila; Raportul Direcției 

administrație publică, contencios și adresa Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila  nr.2397/09.10.2017 înregistrată la 
Consiliul Județean sub nr.17766/09.10.2017; 

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

Pe baza rezultatului votului secret consemnat în procesul verbal de numărare a voturilor; 
Conform dispozițiilor art.32 alin.2 din Regulamantul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene “Panait 

Istrati” Brăila anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.86/2017; 
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În baza dispozițiilor art.91, alin.1, lit.“f” din Legea administrație publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.54 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1 – Se desemnează domnul consilier județean Mortu Viorel în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Brăila 
în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila . 
Art.2 – La dată adoptării prezenței hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 104/24 mai 2017 își încetează 
aplicabilitatea. 
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 prin vot secret pe baza 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.246 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Vădeni, prin Consiliul 
Local Vădeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivelor de investiții “Construire împrejmuire cimitir Pietroiu”, 
“Construire împrejmuire parţială cimitir Vădeni”, “Construire amenajare parc de joacă şi recreere în localitatea 
Vădeni zona haltă“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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; 

Ca urmare a adreselor Comunei Vădeni nr. 6245/09.10.2017, nr. 6246/09.10.2017 şi nr. 6247/09.10.2017, 
înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 17764/09.10.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Vădeni, prin Consiliul Local 
Vădeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivelor de investiții “Construire împrejmuire cimitir Pietroiu”, 
“Construire împrejmuire parţială cimitir Vădeni”, “Construire amenajare parc de joacă şi recreere în localitatea 
Vădeni zona haltă“ 
Art.2. - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
369.233,00  lei, reprezentând suma procentelor de 60% din valoarea C+M a fiecărui obiectiv, va fi suportată din bugetul  
propriu al județului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, 
serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezența hotărâre. 
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Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 321.427,16 lei, reprezentând contribuția Comunei Vădeni, prin Consiliul 
local Vădeni, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, 
vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Vădeni, aprobat pe anul 2017. 
Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Comună Vădeni, prin Consiliul Local Vădeni, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Comună Vădeni, prin Consiliul Local Vădeni. 
Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se însărcinează Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.8 - 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: 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.247 

din 27 OCTOMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Racoviţa, prin Consiliul 
Local Racoviţa pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizarea lucrărilor de ignifugare a 
lemnăriei la şcoala Racoviţa“ 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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; 

Ca urmare a adresei Comunei Racoviţa nr. 2442/13.10.2017, inregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
18174/13.10.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Racoviţa, prin Consiliul Local 
Racoviţa pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizarea lucrărilor de ignifugare a lemnăriei la 
şcoala Racoviţa “ 
Art.2 - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
14.280,00  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2017, 
din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit 
anexei 1, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 9.803,00 lei, reprezentând contribuția Comunei Racoviţa, prin Consiliul 
local Racoviţa, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, 
vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Racoviţa, aprobat pe anul 2017. 
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Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Comună Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Comună Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa. 
Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se insarcineaza Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.8 - 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: 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.248 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Ulmu, prin Consiliul 
Local Ulmu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivelor de investiții “Eficientizarea şi modernizarea sistemului 
de iluminat stradal în comună Ulmu, judeţul Brăila” şi “Realizare parc în localitatea Ulmu, comună Ulmu, judeţul 
Brăila“ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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; 

Ca urmare a adreselor Comunei Ulmu nr. 5033/04.10.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr. 
18106/12.10.2017, şi nr. 5034/04.10.2017, inregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 18108/12.10.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivelor de investiții “Eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat 
stradal în comună Ulmu, judeţul Brăila” şi “Realizare parc în localitatea Ulmu, comună Ulmu, judeţul Brăila“ 
Art.2 - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
469.921,89  lei, reprezentând suma procentelor de 60% din valoarea C+M a fiecărui obiectiv, va fi suportată din bugetul  
propriu al județului Brăila, pe anul 2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, 
serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 482.323,26 lei, reprezentând contribuția Comunei Ulmu, prin Consiliul local 
Ulmu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Ulmu, aprobat pe anul 2017. 
Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Comună Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezența hotărâre. 
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Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Comună Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu. 
Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se însărcinează Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.8 - 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: 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.249 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Dudeşti, prin Consiliul 
Local Dudeşti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Înfiinţare Centru de urgenţă în locaţia de 
garaje remiză PSI – comună Dudeşti “ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Dudeşti nr. 4920/12.10.2017, inregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
18210/13.10.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Dudeşti, prin Consiliul Local 
Dudeşti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Înfiinţare Centru de urgenţă în locaţia de garaje 
remiză PSI – comună Dudeşti “ 
Art.2 - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
90.094,00  lei, reprezentând 45,24% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), 
potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 120.000,00 lei, reprezentând contribuția Comunei Dudeşti, prin Consiliul 
local Dudeşti, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, 
vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Dudeşti, aprobat pe anul 2017. 
Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Comună Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Comună Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti. 
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Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se însărcinează Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
Art.8 - 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: 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.250 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Oraşul Făurei, prin Consiliul 
Local Făurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Închidere depozit deşeuri menajere oraş 
Făurei, judeţul Brăila, Etapă I“  - Terasamente – “Relocare şi sistematizarea deşeurilor, așternerea stratului 
suport” 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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; 

Ca urmare a adresei oraşului Făurei nr. 6436/13.09.2017, inregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
15859/13.09.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Oraşul Făurei, prin Consiliul Local Făurei 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Închidere depozit deşeuri menajere oraş Făurei, judeţul 
Brăila, Etapă I“  - Terasamente – “Relocare şi sistematizarea deşeurilor, așternerea stratului suport” 
Art.2 - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
252.650,50  lei, reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 2017, 
din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării oraşulle), potrivit 
anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 252.650,50 lei, reprezentând contribuția oraşului Făurei, prin Consiliul local 
Făurei, pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al oraşului Făurei, aprobat pe anul 2017. 
Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Oraşul Făurei, prin Consiliul Local Făurei, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Oraşul Făurei, prin Consiliul Local Făurei. 
Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se insarcineaza Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.8 - 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: 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.251 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Stăncuţa, prin Consiliul 
Local Stăncuţa pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizări verticale, curţi două şcoli 
gimnaziale comună Stăncuţa “ 
 

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean Brăila și raportul comun al 
Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și 
Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare; 

Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al județului, 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; 

Ca urmare a adresei Comunei Stăncuţa nr. 3630/13.10.2017, inregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
18146/13.10.2017, 

Cu respectarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Brăila nr. 64/30 martie 2017 şi 232/27 septembrie 
2017; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind administrația 
publică locală, 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 aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comună Stăncuţa, prin Consiliul Local 
Stăncuţa pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizări verticale, curţi două şcoli gimnaziale 
comună Stăncuţa “ 
Art.2 - Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, în suma de 
500.000,00  lei, reprezentând 52,42% din valoarea C+M, va fi suportată din bugetul  propriu al județului Brăila, pe anul 
2017, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), 
potrivit anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 - Costurile utile și necesare, în suma de 534.259,98 lei, reprezentând contribuția Comunei Stăncuţa, prin Consiliul 
local Stăncuţa, pentru cofinanțarea și realizarea obiectului asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, 
vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Stăncuţa, aprobat pe anul 2017. 
Art.4 - Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, şi Comună Stăncuţa, prin Consiliul Local Stăncuţa, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 - Asocierea își produce efectele după semnarea contractului de asociere. 
Art.6 - Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila, în vederea semnării 
contractului de asociere cu Comună Stăncuţa, prin Consiliul Local Stăncuţa. 
Art.7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se însărcinează Direcția administrare patrimoniu și evidență 
bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice. 
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Art.8 - 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: 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.252 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și Raportul Biroului resurse 
umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Brăila ; 

Văzând  avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale și al 
Comisiei de buget–finanțe, administrarea domeniului public și privat al judetului ; 
            Pe baza prevederilor art.64 alin.2, art.107 alin.2 lit.“a” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” și alin.2 lit.”c” 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 modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, conform anexei nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.         
Art.2. -  Statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.8/31.01.2017, cu modificările ulterioare, își 
încetează aplicabilitatea.              
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însarcineaza Biroul Resurse umane, salarizare. 
Art.4.– 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 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.253 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea modificării statului de funcții  al Spitalului Județean de Urgență Brăila 
               
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată de 27 octombrie 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.40522/12.10.2017 a Spitalului Județean de Urgență Brăila ; 
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            Pe baza avizului Comisiei pentru sănătate și protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, 
juridică, relații publice, integrare și relații internationale; 
          Vazând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.30/12.10.2017 privind avizarea modificării statului de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Brăila; 
         Conform 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; 
În temeiul prevederilor 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 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 prezenței hotărâri se insarcineaza Spitalul Județean de Urgență 
Brăila.          
Art.3 – Prezența hotărâre va fi adusă la cunoștință celor interesați, prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din 
cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios. 
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se insarcineaza Biroul Resurse umane, salarizare. 
Art.4.– 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 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.254 

din 27 OCTOMBRIE 2017 
 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.191/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza 
ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Muzeul Brăilei « Carol I » 
 
             Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și  Raportul Biroului resurse 
umane, salarizare; 
           Vazând  raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități 
sportive, precum și Raportul nr. 2269/16.10.2017 al Muzeului Brăilei « Carol I »; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.191/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Muzeul Brăilei « Carol I »; 
Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
Conform prevederilor prevederilor art.91 alin.1 lit.“a” și alin.2 lit.”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 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
   

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.I. –Se modifică anexă 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.191/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Muzeul Brăilei « Carol I » și are 
conținutul cuprins în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.II. –Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.191/19.07.2017 rămân în vigoare. 
Art.III. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însarcinează Muzeul Brăilei « Carol I ». 
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Art.IV. – 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 21 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cortez Vasile, 
Da Roș Mario-Spiridon, Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Cătălin, Sîrbu Marian, 
Chiru Laurențiu-Marian. 
  
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.255 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.195/19.07.2017privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administrație » din Filarmonica « Lyra-George 
Cavadia » Brăila 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și  Raportul Biroului resurse 
umane, salarizare; 
           Vazând  raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități 
sportive, precum și Raportul nr. 805/17.10.2017 a Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Brăila; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.195/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Filarmonica « Lyra-George Cavadia » 
Brăila ; 

Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.I – Se modifică anexă 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.195/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Filarmonica « Lyra- George 
Cavadia » Brăila și are conținutul cuprins în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.II – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.195/19.07.2017 rămân în vigoare. 
Art.III – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însărcinează Filarmonica « Lyra-George 
Cavadia » Brăila . 
Art.IV – Prezența 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 21 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cortez Vasile, 
Da Roș Mario-Spiridon, Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Cătălin, Sîrbu Marian, 
Chiru Laurențiu-Marian. 
  
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.256 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.194/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza 
ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 
 
             Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și  Raportul Biroului resurse 
umane, salarizare; 
            Vazând  raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități 
sportive, precum și Notă de fundamentare nr. 2393/10.10.2017 a Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila; 
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.194/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila; 

Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”  și alin.2 lit.”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 215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.I. –Se modifică anexă 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.194/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila  și conținutul cuprins în anexă, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.II. –Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.194/19.07.2017 rămân în vigoare. 
Art.III. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se însărcinează Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. 
Art.IV. – 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 21 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cortez 
Vasile, Da Roș Mario-Spiridon, Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Cătălin, 
Sîrbu Marian, Chiru Laurențiu-Marian. 
 
 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.257 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.192/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza 
ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Școală Populară  de Arte și 
Meserii « Vespasian Lungu » Brăila 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui  Consiliului Județean Brăila și  Raportul Biroului resurse 
umane, salarizare; 
           Vazând  raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități 
sportive, precum și Raportul nr. 2475/10.10.2017 al Școlii Populare de Arte și Meserii « Vespasian Lungu » Brăila; 
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           Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.192/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Școală Populară de Arte și Meserii 
« Vespasian Lungu » Brăila ; 

Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

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

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. –Se modifică anexă 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.192/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de 
baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Școală Populară de Arte și Meserii 
« Vespasian Lungu » Brăila și are conținutul cuprins în anexă, parte integrantă din prezența hotărâre. 
Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.192/19.07.2017 rămân în vigoare. 
Art.III. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcineaza Școală Populară de Arte și Meserii 
« Vespasian Lungu » Brăila. 
Art.IV. – 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 21 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cortez Vasile, 
Da Roș Mario-Spiridon, Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Cătălin, Sîrbu Marian, 
Chiru Laurențiu-Marian. 
 
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.258 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

  
privind: modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 189/20.12.2013 privind atribuirea licențelor de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse 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, operatorilor de transport desemnați câștigători conform 
rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul național (CNMSI-SAET) din dată de 18.12.2013 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Analizând : 
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila; 
- Raportul Direcției Tehnice și Lucrări Publice înregistrat sub nr. 18124/13.10.2017; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 189/20.12.2013 privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse 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, operatorilor de transport desemnați câștigători conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul național 
(CNMSI-SAET) din dată de 18.12.2013 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 79/30.03.2017 privind recalcularea rezultatului sesiunii de atribuire trasee 
organizată la 18 dec.2013 pentru traseele 39 Brăila – Gemenele – Constantinesti și 59 Brăila – Rimnicelu – Custura din 
programul județean de transport public curse 2014-2019 cu eliminarea criteriului menționat la pct.6 din anexă 2 a 
ordinului 240/1614/2012 anulat prin sentința 156/27.06.2013 a CĂ Galați definitivă prin respingerea recursului, hotărâre 
adoptată de Consiliul Județean Brăila pentru punerea în executare a sentinei dispusă de instanțele judecătorești în 
Dosarul nr.584/113/2014*. 
- Sentința nr. 444/Fca pronunțată în ședința publică din 20 septembrie 2016, în rejudecare, de Tribunalul Brăila Secția a 
ÎI-a Civilă de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul 584/113/2014*. 
- Decizia civilă nr. 87  pronunțată în ședința publică din 20 ianuarie 2017 de Curtea de Apel Galați, Secția contencios 
administrativ și fiscal, în Dosarul 584/113/2014*. 
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- Sentința nr. 394/Fca/2017 pronunțată în ședința publică din 02 martie 2017, în rejudecare, de Tribunalul Brăila Secția a 
ÎI-a Civilă de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul 2817/113/2015*. 
- Certificatul eliberat de Curtea de Apel Galați, ce cuprinde dispozitivul Deciziei civile nr.2581/28,09.2017 pronunțată 
în dosarul nr. 2817/113/2015* în ședința publică din 28 septembrie 2017 de Curtea de Apel Galați, Secția contencios 
administrativ și fiscal.   
-  Propunerea nr.5/09.10.2017 a Comisiei paritare pentru formularea propunerilor privind atribuirea licențelor de traseu 
pentru traseele regulate județene în baza rezultatelor atribuirii electronice, înregistrată în Registrul electronic al Consiliului 
Județean Brăila  sub nr.17753/09.10.2017, privind atribuirea licențelor de traseu operatorului de transport S.C. GEBAMY 
TRANS IMPEX S.R.L., pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 039 
Brăila – Gemenele – Constantinesti și traseul nr. 059 Brăila – Rimnicelu – Custura, că urmare a recalcularii rezultatului 
sesiunii de atribuire trasee organizată la 18 dec. 2013 dispusă prin Sentința nr. 444/Fca/20.09.2016 pronunțată de 
Tribunalul Brăila în Dosarul nr. 584/113/2014*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 87/20.01.2017 pronunțată de 
Curtea de Apel Galați, în vederea punerii în executare a Sentinței nr. 394/Fca/2017/02.03.2017 a Tribunalului Brăila în 
Dosarul nr. 2817/113/2015*, rămasă definitivă prin Decizia  nr. 2581/28.09.2017 a Curții de Apel Galati. 
            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, juridică, relații 
publice și relații internationale; 
            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 alin.2 
din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRĂ 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.I. - Se  modifică anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 189/20.12.2013 privind atribuirea licențelor de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse 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, operatorilor de transport desemnați câștigători conform rezultatelor atribuirii 
electronice prin sistemul național (CNMSI-SAET) din dată de 18.12.2013, care va avea următorul cuprins prezentat în 
Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.II. - 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.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 189/20.12.2013 rămân neschimbate. 
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată operatorului de transport S.C. GEBAMY TRANS IMPEX S.R.L., 
Compartimentului Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, Autorității Rutiere Române – 
ARR, Agenția Teritorială 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.259 

din 27 OCTOMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și       
a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014-2020 – actualizate 
(august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din 
Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 
  

Consiliul Județean Brăila, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
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Având în vedere: 
- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice înregistrat cu  Nr. 18.360/17.10.2017; 
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico-sociale, privatizare și Comisiei 
buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al Judetului. 
- Adresa nr. 881 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care s-a solicitat 
aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată – actualizate (august 2017)  și s-
au comunicat : 
- Adresa nr. 33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Dunărea 
Brăila sub nr. 863 din 03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative 
ale membrilor asociați, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și 
apă uzată în perioada de programare 2014 -2020 – actualizate (august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 2020 – actualizată 
(august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – actualizată (august 
2017); 
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 19437 din dată de 02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii  de apă și apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020” – Faza Studiu de Fezabilitate; 
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de alimentare cu apă și pe sistemul de 
canalizare; 
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiilor; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 117 din 26 septembrie 2014 privind avizarea Listelor de Investiții prioritare pe 
sistemele de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 -2020 – a Consiliului Județean Brăila; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr. 13 din 30.09.2014 privind 
avizarea Listelor de Investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor 
realiza prin Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 -2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 54 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr. 17 din 29.04.2015 pentru 
aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – 
Februarie 2015; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr. 26 din 12.10.2017 privind 
avizarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de 
apă uzată în perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020; 
- prevederile art.17 alin.2 lit.”b” pct.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- prevederile art. 37 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare: 

Conform prevederilor 91 alin.1 lit.”b”, lit.”c”, lit.”d” și lit.”e”, alin.3 lit.”d”, alin 4 lit.”a”, 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, art.102 și art.115 alin.1 lit.”c” și alin.6 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. -  (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 
2020 – actualizată (august 2017), conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.1, se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de apă și 
apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
Art.2. - (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – 
actualizată (august 2017), conform Anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.1, se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de apă și 
apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
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 28 de voturi „PENTRU”. Nu au participat  la vot domnii consilieri județeni: Dobrotă Marius Valentin 
și Avram Ionel. 
 
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.260 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea revizuirii contribuției de 1% aprobată prin Hotărârea nr. 118 din 26.09.2014 privind aprobarea 
contribuției de 1% pentru cofinanțarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila a Proiectului de 
“Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014–2020”       
   

Consiliul Județean Brăila, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul comun al Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară înregistrat cu  Nr. 18362/17.10.2017; 
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico-sociale, privatizare și Comisiei 
buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al Judetului. 
- Adresa nr. 882 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, înregistrată la Consiliul 
Județean Brăila cu nr. 18053/12.10.2017, prin care ni s-a solicitat adoptarea prezenței Hotărâri și ni s-a comunicat: 
- Adresa nr. 33298 din 02.10.2017 a Operatorului, înregistrată la ADI Dunărea Brăila cu nr. 863/03.10.2017, prin care i se 
solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative ale membrilor asociați, a Hotărârilor revizuire 
privind asigurarea cofinanțării Proiectului de asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire prin  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
- Contractul de finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr. 3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în 
calitate de Autoritate de Management pentru POIM și Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ în calitate de 
Beneficiar al finantarii; 
- Centralizatorul privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență tehnică datorată de UAT-
urile beneficiare ale investițiilor din Proiectul  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul 
Brăila în perioada de programare 2014 – 2020, în care la poziția 1 figurează UAT Județul Brăila. 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 118 din 26.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1% pentru cofinanțarea 
de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila a Proiectului de “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației 
de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 
din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila - privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă 
și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 
2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în 
perioada 2014 – 2020; 
- prevederile Articolului 1 – Obiectul Contractului de finanțare – alin. 1 și alin. 2 și ale Articolului 3 – valoarea Contractului 
din Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr. 3194 din 17.02.2017; 
- prevederile alin. 1, alin. 8 și alin. 13 din Articolul 1 – Drepturi și obligații suplimentare ale Părților din Secțiunea I. Condiții 
Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată din Anexă 1 – Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului 
de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – la Contractul de Finantare; 
- prevederile alin. 7 – Finanțarea investițiilor și cofinanțarea (numerotare corectată din alin. 8 în alin. 7 prin Actul Adițional 
nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 670/10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 
10/07.05.2010) din Articolul 36 – Prețurile, Tarifele și alte Surse de venit din Capitolul 1 – Sistemul Financiar din Titlul ÎI – 
Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a gestiunii nr. 
670/10.09.2009; 
- Prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 și 5 și ale Articolului 17 alin. 7, alin. 8, 
alin. 9, alin. 14, alin. 15, alin. 21, alin. 27 – Alte obligații pentru Delegatar – punctele 3, 5, 6, 7, 8 și 9 – Obligațiile 
Delegatarului din Capitolul III – părțile Contractante, Secțiunea 1 – Drepturile și Obligațiile Delegatarului din Titlul I _ 
Dispoziții Generale privind Delegarea din Dispoziții Generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr. 670/10.09.2009; 
- prevederile art. 8 alin.1 și alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în anul 2013, 
astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 225/17.11.2016; 
- prevederile art. 8, alin. 3, lit.”g”, art. 9, alin. 1, lit.”d”  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată în anul 2013; 
- prevederile art.12, alin.1, lit.”g” din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată în 
anul 2015; 
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- prevederile art.4, alin.1 și alin. 2, ale art. 5, alin.1, lit.”c”, lit.”e”, lit.”g” și lit.”h” și ale art. 17, alin.2, lit.”b” – Strategia de 
Dezvoltare (include și Master Planul pentru Servicii și nu reprezintă numai Master Planul) – punctele 1 și 2 din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 

Conform prevederilor art. 91, alin. 1, lit.”b” și lit.”d”, alin.3, lit.”a” și 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, art. 102 și art. 115, alin. 1, lit.”c” și alin. 6 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1 -  Se aprobă revizuirea contribuției  la cofinanțarea Asistenței tehnice, de către Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Brăila, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor în valoare de 46.339.675,54 Euro din Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020. 
Art.2 - Se aprobă contribuția revizuită la cofinanțarea Asistenței Tehnice în suma de 19.611 lei, care reprezintă 
procentual 1% din valoarea investițiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila are calitatea de 
Beneficiar direct. 
 Art.3 - Suma de 19.611 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul contribuției la 
cofinanțare în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de UAT-urile beneficiare ale investițiilor din Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020 – 
Anexă și parte integrantă din prezența Hotărâre - în care la poziția 1 figurează UAT Județul Brăila. 
Art.4 - (1) Se aprobă includerea sumei de 19.611 lei în bugetul pe anul 2017 al Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Brăila, cu destinația prevăzută la Art. 2 de mai sus. 
(2) Suma de 19.611 lei  va fi virată până cel târziu la dată de 20 Noiembrie 2017 în contul 
RO66RNCB0048024087270126 al SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ, deschis la BCR Brăila, în 
calitatea să de beneficiar al Finanțării în Contractul de Finanțare - Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 27 din 
13.02.2017 / nr. 3194 din 17.02.2017. 
Art.5 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 118 din 26.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1% 
pentru cofinanțarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila a Proiectului de “Asistență Tehnică pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020”. 
Art.6 - 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 28 de voturi „PENTRU” . Nu a participat  la vot domnii consilieri județeni: Dobrotă Marius Valentin 
și Avram Ionel. 
 
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.261 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioada de 5  ani, a spațiului în suprafață de 20 mp din 
imobilul Sala Polivalentă “Danubius”, situat în municipiul Brăila, Parcul Monument, str. Kiseleff, către Handbal 
Club Dunărea Brăila 
 
  Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
            Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, Raportul Direcției Administrare 
Patrimoniu și Evidență Bugetară înregistrat la nr.17948/11.10.2017 și adresele Handbal Club Dunărea Brăila, înregistrate 
la Consiliul Județean Brăila la nr.16294/19.09.2017 și 17092/28.09.2017;   
            Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, 
și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații internationale; 
            Vazând prevederile art.35 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000; 
             În conformitate cu prevederile art.124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.“c” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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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 transmiterea în folosință gratuită pe o perioada de 5  ani, începând cu dată de 01.11.2017 până la dată 
de 31.10.2022 , a spațiului  în suprafață de 20 mp din imobilul Sala Polivalentă “Danubius”, situat în municipiul Brăila, 
Parcul Monument, str. Kiseleff, către asociația Handbal Club Dunărea Brăila; 
Art.2 Spațiul menționat la art.1, identificat  în  Anexă nr.1 și Anexă nr.2, părți integrante ale prezentei hotărâri, va fi utilizat 
că sediu social al asociației Handbal Club Dunărea Brăila, fiind interzisă schimbarea destinației acestuia precum și 
asocierea cu persoane fizice sau juridice pentru desfășurarea altor activități; 
Art.3 Predarea- preluarea spațiului susmentionat se va face pe baza de proces-verbal, încheiat între reprezentanții celor 
două instituții implicate. 
Art.4 Cheltuielile de funcționare, respectiv contravaloarea prestațiilor de servicii(energie electrică, termică, apă-canal, 
gaze, etc.) și reparațiile de orice fel care nu sunt în sarcina proprietarului vor fi suportate de către Handbal Club Dunărea 
Brăila; 
Art.5 Asociației Handbal Club Dunărea Brăila îi revine în mod expres răspunderea în ce privește apărarea împotriva 
incendiilor, conform art. 9 din Legea nr.307/2006, actualizată, privind apărarea împotriva incendiilor; 
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se insarcineaza Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila precum și  Handbal Club Dunărea Brăila; 
Art.7 - Prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios,  prezenta 
hotărâre va fi comunicata: 
- Institutiei Prefectului -Județ Brăila 
- Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetara 
- Handbal Club Dunărea Brăila. 
  
Hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi „PENTRU”. Nu au participat  la vot domnii consilieri județeni: Petre Florin și Iordache 
Ștefan 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.262 

din 27 OCTOMBRIE 2017 
 
privind: aprobarea achitării cotizației de membru al Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru 
Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila pentru anul 2017 
  
            Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
Având în vedere   Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și  raportul comun al Direcției Strategii 
de Dezvoltare și Direcției  Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  înregistrat sub nr.18268/16.10.2017, precum și 
 adresa Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” nr. 
220/09.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 17840/10.10.2017; 
            Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații 
publice și relații internationale; 
            În conformitate cu prevederile art. 14, ale art. 91 alin. 1 lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și 
fundații, 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 achitarea cotizației, în cuantum de 500.000 lei, datorată de Consiliul Județean Brăila, în calitate de 
membru al Asociației “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” 
Brăila, pentru anul 2017. 
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Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară. 
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 21 de voturi „PENTRU”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cortez Vasile, 
Da Roș Mario-Spiridon, Enuţă Ionel; Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian Cătălin, Sîrbu Marian, 
Chiru Laurențiu-Marian. 
   
          PREŞEDINTE                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.263 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

  
privind: aprobarea transmiterii în administrare a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Finanțare 
nerambursabilă nr.805/01.10.2010, Spitalului Județean de Urgență Brăila 
  
        Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
         Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, Raportul comun al Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară și Direcției Strategii de Dezvoltare nr.17938/11.10.2017, Contractul de 
furnizare produse nr.6/17.01.2012 privind  furnizarea, montarea de utilaje, echipamente tehnologice și execuție a unor 
lucrări de construcții,   în cadrul proiectului “Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere în cadrul Spitalului 
de Obstetrică și Ginecologie Brăila, Spitalului Județean de Urgență Brăila – Pavilion A și a Spitalului Județean de 
Urgență Brăila – Pavilion B” și Contractul de servicii nr. 20/10.02.2011 privind servicii de proiectare tehnică a instalațiilor 
solare; 
           Vazând 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 internationale; 
            În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, privind administrația publică locala; 
            În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. - Se aprobă transmiterea în administrare a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Finanțare nerambursabilă 
nr.805/01.10.2010, Spitalului Județean de Urgență Brăila. 
Art.2. - Bunurile menționate la art.1, sunt cuprinse în Anexă nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. - Condițiile exercitării dreptului de administrare sunt prevăzute în Anexă nr.2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4. - Cu dată intrării în vigoare a prezenței hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean nr.116/11.10.2012, privind 
aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, Spitalului Județean de Urgență Brăila, a bunurilor ce 
fac obiectul Contractului de Finanțare nerambursabilă nr.805/01.10.2010, își încetează aplicabilitatea. 
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se insarcineaza Direcția Administrare Patrimoniu și 
Evidență Bugetară și Direcția Strategii de Dezvoltare.      
Art.6. - Prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, prezența 
hotărâre va fi comunicata: 
-       Institutiei Prefectului Județului Brăila; 
-       Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară; 
-       Direcției Strategii de Dezvoltare; 
-       Spitalului Județean de Urgență Brăila; 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi „PENTRU” . Nu a participat la vot domnul consilier  județean Turiac George 
 
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.264 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul 
Contractului de Finanțare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, 
Spitalului Județean de Urgență Brăila, până la dată de 29.12.2017 
   
        Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din dată de 27 octombrie 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 nr. 17939/11.10.2017, Contractul de 
furnizare produse nr.77/06.07.2012 privind montarea și instalarea aparaturii medicale de specialitate și de laborator Lot 2, 
în cadrul proiectului “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Brăila”, cod SMIS 3510; 
           Vazând 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 internationale; 
            În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
privind administrația publică locala; 
            În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 - Se aprobă prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de 
Finanțare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3, Spitalului Județean de 
Urgență Brăila, până la dată de 29.12.2017. 
Art.2 - Bunurile menționate la art.1, sunt cuprinse în Anexă nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 - Condițiile exercitării dreptului de folosință gratuită sunt prevăzute în Anexă nr.2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4 - Echipamentele sunt predate pe baza de proces verbal de predare-primire. 
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, prezența 
hotărâre va fi comunicata: 
-       Institutiei Prefectului Județului Brăila; 
-       Direcției Strategii de Dezvoltare; 
-       Spitalului Județean de Urgență Brăila 
-       Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară; 
 
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.265 
din 27 OCTOMBRIE 2017 

 
privind: aprobarea propunerii de transmitere a imobilului “TABĂRA BLASOVA” din  domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, în domeniul 
public al Județului Brăila și administrarea  Consiliului Județean Brăila 
  

Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 2017; 
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Având în vederea Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, Raportul Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 17972/11.10.2017 și Adresa Ministerului Tineretului și Sportului nr. 
11753/26.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 17110/29.09.2017; 

Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
județului, 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 internationale; 

În baza prevederilor art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, al art.867 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
În temeiul prevederilor art.97, alin.1  și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1 - Se aprobă propunerea de transmitere a imobilului “TABĂRA BLASOVA” din  domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila, în domeniul public al 
Județului Brăila și administrarea  Consiliului Județean Brăila. 
Art.2 - Datele de identificare ale imobilului menționat la art.1 sunt prezentate în Anexele nr.1, 2 și 3  părți integrante din 
prezenta hotărâre. 
Art.3 - Predarea-primirea imobilului, identificat conform art.2, se va realiza pe baza de protocol încheiat între părțile 
interesate. 
Art.4  - La dată prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.154/2012 își încetează aplicabilitatea. 
Art.5 - Se însărcinează cu aplicarea prezentei Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară și Ministerul 
Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila. 
Art.6 -  Prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor interesate și transmisă celor în drept. 
 
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.266 
din 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 ședința ordinară la dată de 27 septembrie 2017; 
      Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila, adresele Filarmonicii “Lyra-George 
Cavadia” Brăila, înregistrată sub nr.16577/22.09.2017, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brăila, înregistrată sub nr.17797/09.10.2017, prin care se transmite ,,Raportul la proiectul de hotărâre privind modificarea 
și completarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.77/2016 privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autovehiculele din parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila”, 
inregistratat sub nr. 50934/09.10.2017 și Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  nr. 
18013/12.10.2017 ; 
            Vazând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și Comisiei 
pentru administrație publică locală, juridică, relații publice, integrare și relații internationale; 
            În conformitate cu prevederile art.1, alin.5 din Ordonanță  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. 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1 - Se stabilesc normativele de cheltuieli  privind consumul lunar de carburanți, pentru Consiliul Județean Brăila - 
aparatul propriu, Comisia Mixtă de Rechizitii, Centrul Militar Zonal Brăila și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
“Dunărea” Brăila conform Anexelor nr.1A, 1B, 1C și 1D, părți integrante din prezenta hotărâre; 
 Art.2 -  Se stabilesc normativele de cheltuieli  privind consumul lunar de carburanți,  pentru instituțiile și serviciile publice 
din subordine, conform Anexelor nr.2 -11, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.3 – Începând cu dată adoptării prezenței hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.77/26 aprilie 2016,  privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru aparatul propriu și instituțiile și serviciile 
publice subordonate, modificată prin  Hotărârile Consiliului Județean Brăila nr.112/31.05.2016, nr.160/31.08.2016 și 
nr.34/28.02.2017,  își încetează aplicabilitatea. 
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară. 
Art.5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grijă Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul 
Direcției administrație publică, contencios. 
 
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.267 

din 27 OCTOMBRIE 2017 
 
privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului de investiții       publice, pe anul 2017 
 

 Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 27 octombrie 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 Raportul Direcției 
Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, înregistrat sub nr. ; 

Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului; 
Cunoscând prevederile art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48, alin. 1, art. 58, alin. 1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale; 
Conform prevederilor art. 91, alin. 3, lit.”a”, 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 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. 
“Sănătate”, 67.02 “Cultură, 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 și a Programului de investiții publice pe anul 2017 a Spitalului Județean de 
Urgență Brăila, conform anexelor nr. 4 - 6 , părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.5   - Se aprobă rectificarea Programului de investiții publice pe anul 2017 a Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, 
conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 - Se aprobă rectificarea bugetului și a Programului de investiții publice pe anul 2017 a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, conform anexelor  nr. 8-11, părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.7 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexelor 
nr.12, 12a, 12b părți integrante din prezenta de hotărâre. 
Art.8  - Se aprobă rectificarea bugetului și a Programului de investiții publice pe anul 2017 a Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, conform anexelor nr.13, 14 părți integrante din prezenta hotărâre. 
Art.9  - Se aprobă rectificarea bugetului și a Programului de investiții publice pe anul 2017 a Filarmonicii Lyra “George 
Cavadia”, conform anexelor nr. 15, 16 părți integrante din prezenta  hotărâre. 
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Art.10 - Se aprobă rectificarea bugetului Bibliotecii Județene “Panai Istrati”, conform anexei nr.17, parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
Art.11 - Se aprobă modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, 
la 46.272,70 mii lei, că sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2017. 
Art.12 - Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.13 - 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 28 de voturi „PENTRU” . S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Lungu Dănuț  și 
 Nechita Ovidiu. 
 
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 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
privind: aprobarea Planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar 

 În baza Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2008, 

 Potrivit Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 
didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar nr. 
94859/23.06.2016, 

Având în vedere Dispoziția comună nr. I/1068 din 10.08.2016 privind intensificarea măsurilor din competența 
structurilor M.A.I. în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic/auxiliar în incinta și în 
zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, emisă de secretarul de stat pentru ordine publică și secretarul 
de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, 

 Luând act de adresele de comunicare reprezentant și/sau obiecțiuni ale următoarelor instituții: 
-Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, înregistrată sub nr. 9043/06.09.2017 
-Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, înregistrată sub nr. 9166/07.09.2017 
-Inspectoratul Școlar Județean Brăila, înregistrată sub nr. 9056/06.09.2017 
-Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila, înregistrată sub nr. 9057/06.09.2017 
-Consiliul Județean Brăila, înregistrată sub nr. 9042/06.09.2017 
 Ținând cont de referatul nr. 9180/08.09.2017, 
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 aprobă Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 
didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru 
anul școlar 2017 - 2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2. Reprezentanții instituțiilor implicate în implementarea planului sunt nominalizați în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 
Art.3.(1) Pentru coordonarea instituțiilor implicate în implementarea la nivelul județului a acțiunilor prevăzute în plan, se 
responsabilizează Inspectoratul de Poliție Județean Brăila. 

     (2) Înainte de mediatizarea informațiilor referitoare la acțiunile și evenimentele care au legătură cu siguranța 
elevilor și a personalului didactic, va fi înștiințată conducerea instituției menționată la alin. (1).  

     (3) În prima zi de vineri după data de 15 a fiecărei luni, la sediul I.P.J., la o oră stabilită de comun acord, 
reprezentanții instituțiilor implicate în implementarea planului, nominalizați în anexa nr. 2 la prezentul ordin, vor participa 
la o ședință lunară de evaluare a măsurilor de protecție, a siguranței elevilor și a personalului didactic. În funcție de 
situația operativă și de acțiunile ce urmează a se organiza, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, se pot 
desfășura și alte întâlniri de lucru, în afara celor lunare. 
Art.4.(1) Pentru desfășurarea activităților derivate din atribuțiile conferite prefectului în ceea ce privește implementarea 
planului, se responsabilizează doamna Adetu Georgeta, șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila,. 
         (2) Trimestrial sau ori de câte ori prefectul solicită, se vor desfășura întâlniri de lucru ale acestuia cu conducătorii 
instituțiilor implicate în asigurarea protecției unităților de învățământ. 
Art.5. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 306 din 05.09.2016 își încetează aplicabilitatea. 
Art.6. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, 
ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesaţi şi îl va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, www.prefecturabraila.ro. 

PREFECT, 
MĂDĂLINA COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 08.09.2017,  
Nr. 361 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: stabilirea programului de lucru al Instituției Prefectului-Județul Brăila.  
 
 Având  în vedere: 

 - prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 113 alin. 2 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul; 

- referatul nr. 9112/07.09.2017 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și 
administrativ.  
 În temeiul art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      

Prefectul județului Brăila emite prezentul ORDIN: 
 

Art.1
- Luni, Marți, Miercuri, Joi: 8-16

. Începând cu data prezentului ordin, programul de lucru al Instituției Prefectului-Județul Brăila este următorul: 
30

- Vineri: 8-14
,  

00. 
Art.2. Personalul din cadrul Compartimentului informare, relații publice și apostilare documente asigură accesul 
cetățenilor în ziua de miercuri și între orele 1630-1830. 
Art.3. Personalul cu atribuții de casier asigură încasarea valorilor de la S.P.C.R.P.C.Î.V – Brăila în ziua de joi a fiecărei 
săptămâni până la ora 1830. 
Art.4. Cu data prezentului ordin, ordinul prefectului nr. 95/21.03.2013 își încetează aplicabilitatea. 
Art.5

ROMÂNIA 

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

 
PREFECT, 

MĂDĂLINA COCHINO 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 12.09.2017 
Nr. 365                                                                                                                                                                                                      
  
 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: actualizarea comisiilor de delimitare cadastrală ale ORAȘULUI FĂUREI și COMUNEI SURDILA GRECI 

 
Analizând adresa nr. 2178 din 26.06.2017, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 6448/2017, 

prin care Primăria comunei Surdila Greci solicită îndreptarea unei erori tehnice constatate în cuprinsul Procesului verbal 
de delimitare nr. 5884/2010 dintre Orașul Făurei și Comuna Surdila Greci; 

Ținând cont de  argumentele prezentate prin Referatul de aprobare nr. 6448 /2017; 
Având în vedere prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul dispozițiilor aplicabile din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin 
Ordinul nr. 534/2001 cu modificările și completările ulterioare – capitolul 4. Delimitarea cadastrală a unităților 
administrativ-teritorială şi a art. 26, alin. (1) din Legea nr.340 /2004, republicată, privind prefectul și institutia prefectului, 

 
Prefectul județului Brăila emite prezentul ORDIN: 

 
Art.1 – (1) Se actualizează componența comisiilor de delimitare cadastrală pentru ORAȘUL FĂUREI și COMUNA 
SURDILA GRECI, conform anexei la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta. 

(2) Lucrările de secretariat ale comisiilor vor fi asigurate prin grija secretarilor unităților administrativ-teritoriale 
implicate.  
Art.2

A. REPREZENTANŢI AI INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA  

 – Prezentul ordin va fi comunicat celor interesați prin intermediul persoanei desemnate din cadrul Serviciului 
monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila. 
 

PREFECT, 
MĂDĂLINA COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 14.09.2017 
Nr. 366 
 

C   O   M   P   O   N   E   N   Ț   A 
COMISIILOR DE DELIMITARE CADASTRALĂ A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția Observații 

1. MOCANU LAURENȚIU-VALENTIN consilier juridic titular 
2. IVAN MARI-CLAUDIA consilier juridic supleant 

 
B. REPREZENTANȚI AI UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 

 
1. ORAȘUL FĂUREI 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția Observații 

1. VOINEA IONEL Primar  
2. ICHIM CORNEL Secretar UAT  
3. PÎRCIULESCU DANIELA Reprezentați ai aparatului de 

specialitate al primarului 
titular 

4. ANTONESCU SEBASTIAN supleant 
 
2. COMUNA SURDILA GRECI 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția Observații 

1. IONEL MEIROȘU Primar  
2. DUMITRU GINA Secretar UAT  
3. PARASCHIVESCU ELENA Reprezentați ai aparatului de 

specialitate al primarului 
titular 

4. MOCANU C. AUREL supleant 
 

C. REPREZENTANȚI AI OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRĂILA 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția Observații 

1. TRUFAȘ CRISTIAN Șef serviciu cadastru titular 
2. PREDA GHEORGHE consilier supleant 
 

D. REPREZENTANȚI AI R.N.„ROMSILVA” – DIRECȚIA SILVICĂ BRĂILA 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția Observații 

3. COSTEA CORNEL șef Ocol Silvic Ianca (titular) titular 
4. LĂCĂTUȘ OVIDIU inginer silvic (supleant) supleant 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

 
În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004; 
 Având în vedere adresa nr. 1.311.930/11.09.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9297/13.09.2017; 
 Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr. 4833/04.09.2017, transmis cu adresa nr. 
10526/13.09.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9300/13.09.2017; 
 Având în vedere adresa nr. 3946/16.08.2017 a Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8365/16.08.2017; 
 Luând în considerare adresa nr. 3001IR/08.08.2017 a Garnizoanei Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Brăila sub nr. 8168/08.08.2017; 
 În baza referatului de aprobare nr. 9410/15.09.2017 
 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.  Cochino Mădălina Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Preşedinte 
2.  Chiriac Iulian Francisk  Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila   Vicepreşedinte 
3.  Ion Cristian  Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Județului Brăila 
 Vicepreşedinte 

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.  Soare Gheorghe  Comandantul Garnizoanei Brăila Membru 
8.  Glugă Constantin-Adrian Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila Membru 
9.  Zotoi Virgiliu-Bogdan 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 
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 Membru 
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Brăila 
19.  Moroianu George  Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud 

Reţele S.R.L. Bucureşti 
Membru 

20.  Petrescu Dănuț  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.  Vicol Costică  Director, Direcţia Silvică Brăila Membru 
30.  Șerban Valentin 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.  Gheorghiță Dan Mihai Inspector şcolar general cu delegație, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Brăila 
Membru 

36.  Graure Laurențiu Octavian  Director, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - 
Sucursala Electrocentrale Chiscani 

Membru 

37.  Brînză Vlăduţ  Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila Membru 
38.  Balaban Luminiţa Lenuţa Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila Membru 
39.  Drăgan Petrică Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila Membru 
40.  Focşa Florica  Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila Membru 
41.  Ritzinger Adrian DirectorBernhard  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 
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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 Delia  Manager interimar, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Consultant 
21.  Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila Consultant 
22.  Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor 

Interne 
Consultant 

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

Consultant 

24.  Velichi Eugen Consilier superior, 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 

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 
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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. 330 din 04.08.2017 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, 

Mădălina COCHINO 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 15.09.2017 
Nr. 368 
 

 
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;  
 Având în vedere adresa nr. 1.311.930/11.09.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9297/13.09.2017; 
 Luând în considerare adresa nr. 3001IR/08.08.2017 a Garnizoanei Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Brăila sub nr. 8168/08.08.2017;  
  În baza referatului de aprobare nr. 9411/15.09.2017 
 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. 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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Coordonator grup: 
Turiac Adrian – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  

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

„Dunărea” al Județului Brăila 
2.  Manolache Tibi Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
3.  Bîrzoi Adrian Constantin Şef serviciu, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară  
4.  Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
5.  Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu 
6.  Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
7.  Mohorea George Împuternicit șef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
8.  Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., 

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 
9.  Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila 
10.  Tabarac Anghel Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operațional, Inspectoratul de Poliţie 

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

2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi prăbuşirilor de teren 

 
Tipuri de risc gestionate: 

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

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

Membri: 

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

2. 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 

 
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 
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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: 
Zotoi Virgiliu-Bogdan - Șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
Novac Dănuț - Șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi

1. 

  

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 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: 
Petrescu Dănuț - 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 
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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 
 

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 

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 
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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. 331 din                   04.08.2017 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de 
urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
       

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 15.09.2017 
Nr. 369 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 privind: actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila  

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

Având în vedere următoarele: 
- adresa nr. 10526/13.09.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului – 

Județul Brăila sub nr. 9300/13.09.2017; 
- adresa nr. 2804/07.09.2017 a Direcţiei Regionale de Statistică Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului – 

Județul Brăila sub nr. 9170/07.09.2017; 
- adresa nr.1331012/15.09.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, înregistrată la Instituția 

Prefectului – Județul Brăila sub nr. 9423/18.09.2017; 
- adresa nr. 4420/18.09.2017 a Secției de Drumuri Naționale Brăila, înregistrată la Instituția Prefectului – 

Județul Brăila sub nr. 9428/18.09.2017. 
În baza referatului nr. 9485/19.09.2017; 
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 Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, după cum urmează: 

MĂDĂLINA COCHINO  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.  DĂNUȚ PETRESCU 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.  ANGELICA-ALINA 
BĂRBUCEANU   

Director executiv,  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila  

14.  DUMITRU AURELIAN Director,  Clubul Sportiv Municipal Brăila 
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BLĂNARU 
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.  COSTICĂ  VICOL Director,  Direcţia Silvică Brăila 

20.  CIPRIAN  CUZMIN Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 

21.  CAMELIA  CARMEN 
TUDORACHE  

Comisar şef,  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila 

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

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

24.  DAN MIHAI GHEORGHIȚĂ  Inspector școlar general cu delegație,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

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

26.  DANIELA BREILEANU Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila 

27.  CONSTANTIN-ADRIAN 
GLUGĂ 

Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

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

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.  ION  FRĂŢIMAN 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. 348 din 23.08.2017 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  

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

PREFECT, 
Mădălina COCHINO  

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila,19.09.2017 
Nr. 370 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
privind: constituirea comisiei de implementare la nivelul județului Brăila a Programului pentru școli a  
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 act de adresele de comunicare reprezentant ale următoarelor instituții: 
-Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila, înregistrată sub nr. 9632/22.09.2017, 
-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, înregistrată sub nr. 9633/22.09.2017, 
-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila, înregistrată sub nr. 9634/22.09.2017, 
-Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila, înregistrată sub nr. 9635/22.09.2017, 
-Inspectoratul Școlar Județean Brăila, înregistrată sub nr. 9636/22.09.2017, 
-Oficiul Fitosanitar Brăila, înregistrată sub nr. 9637/22.09.2017, 
-Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila, înregistrată sub nr. 9639/06.09.2017, 
Ţinând cont de referatul nr. 9598/22.09.2017, 
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. Mădălina Cochino 

. Se constituie comisia 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. 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, 22.09.2017 
Nr. 373 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
privind: constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător 

 
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Având în vedere prevederile Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi 
poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi 
Ministrului Administraţiei şi Internelor; 

Ţinând seama de adresa nr. 11413/ADP/17.07.2017, emisă de Ministerul Apelor şi Pădurilor – Cabinet Ministru, 
a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, înregistrată la Instituţia 
Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 7400/19.07.2017; 

Având în vedere: 
- adresa nr. 17631/04.10.2017 a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa din cadrul Administraţiei 

Naţionale „Apele Române”, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 9993/04.10.2017; 
- adresele nr. 2076/02.08.2017 şi nr. 2808/03.10.2017 ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrate 

la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 7948/02.08.2017, respectiv sub nr. 9976/04.10.2017; 
- adresa nr. 9504/04.10.2017 a Gărzii Forestiere Focşani, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub 

nr. 10060/05.10.2017; 
- adresa nr. 1657766/05.10.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, 

înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 10077/06.10.2017; 
- adresa nr. 5897/03.10.2017 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a Agenţiei 

Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 9924/03.10.2017;  
- adresa nr. 10887/29.09.2017 a Direcţiei Silvice Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub 

nr. 9820/29.09.2017; 
În baza referatului de aprobare nr. 10301/11.10.2017;  

Luând în considerare prevederile art. 6, alin. (1), lit. „b” din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În  temeiul  prevederilor art.  19, alin.  (1),  lit. „g” din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul ORDIN: 

 
Art. 1

1. 

. (1) Se constituie comisia judeţeană de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător, în următoarea componenţă 
nominală: 
 

Turiac Adrian Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila – şeful Grupului de suport 
tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 
accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila   

2. Manolache Tibi Inginer-şef, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila – reprezentant al Grupului 
de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi 
poluări accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila 

3. Vâlcu George Şef sistem hidrotehnic Buzău - Siret - Dunăre, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

4. Frone Marin Șef birou Dispecerat și apărare împotriva inundaţiilor, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Brăila 

5. Gheorghe Marcela Șef compartiment Apărare împotriva inundaţiilor, Administraţia Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa 

6. Dragu Iuliana Inginer, compartimentul Apărare împotriva inundaţiilor, Administraţia Bazinală de  
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Apă Buzău - Ialomiţa 
7. Vîjîiac Costică Consilier, Garda Forestieră Focşani 
8. Bădică Alexandru Ofiţer specialist I, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului 

Brăila 
9. Bîrzoi Adrian Constantin Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 

Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară 
11. Moisei Cosmina Responsabil compartiment Regenerarea pădurii, Direcţia Silvică Brăila 
12. Cândea Cătălin Consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila. 

 
(2) Componenţa comisiei de verificare se completează în mod corespunzător cu reprezentanţii ministerului de 

resort şi/sau ai instituţiilor centrale specializate. 
Art. 2. Coordonarea acţiunilor şi secretariatul comisiei vor fi asigurate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila. 
Art. 3. Prefectul judeţului Brăila va participa la acţiunea de verificare, în funcţie de agenda de lucru.     
Art. 4. (1) Deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţul Brăila: U.A.T. Chiscani, 
S.C. Celhart Donaris S.A. Brăila, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Chiscani vor fi 
înştiinţaţi cu privire la acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a acestora. 

    (2) La acţiunea de verificare pot asista deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor menţionaţi la alin. (1).  
Art. 5. (1) Acţiunea de verificare se va desfăşura la nivelul judeţului Brăila în perioada   17 – 19 octombrie 2017, conform 
programului de acţiune transmis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila şi care va fi prezentat prefectului la începutul 
verificării.  

(2) Constatările şi măsurile stabilite pentru punerea în stare de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor și pentru constituirea unor stocuri de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor 
care să asigure intervenția operativă pe râurile interioare vor fi consemnate într-un proces-verbal. 

(3) a) Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila va înainta procesul-verbal întocmit conform alin. (2), prefectului 
judeţului Brăila, pentru a fi vizat de către acesta, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

b) Ulterior vizării, procesul-verbal va fi comunicat instituţiilor deţinătoare ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, pentru luare la cunoştinţă şi conformare. 

(4) Instituţia stabilită la art. 2 va asigura comunicarea procesului-verbal către Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.  
Art. 6. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de 
urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
  

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 11.10.2017 
Nr. 380 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL 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,  
În baza referatului nr. 10371/12.10.2017,  
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: 

http://www.prefecturabraila.ro/�


_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

57 

 
1.  MĂDĂLINA COCHINO Prefect Preşedinte 

2.  CHIRIAC FRANCISK IULIAN Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Preşedinte 

3.  ȚIRIPA MARIUS - AURELIAN Subprefect Membru 

4.  VIOREL MARIAN DRAGOMIR Primarul Municipiului Brăila Membru 

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

 
5. ADRIAN BERNHARD RITZINGER Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Brăila 
Membru 

6. SORIN ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila Membru 
7. 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 

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: 
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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. 150 din 20.04.2017 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, 12.10.2017  
Nr. 384 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL 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 adresa Direcției de Sănătate Publică Brăila nr. 6620/28.09.2017, înregistrată la Instituția 
Prefectului – Județul Brăila sub nr. 9807/29.09.2017, 

În baza referatului nr. 10372/12.10.2017,  
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul ORDIN: 
 
Art.1

1.  

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

MĂDĂLINA COCHINO Prefectul  judeţului Brăila  
2.  MARIUS – AURELIAN ȚIRIPA Subprefectul judeţului Brăila 
3.    

a) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale administraţiei publice centrale: 

3.  DUMITREL PRICEPUTU Secretar al judeţului, Consiliul Judeţean Brăila 
4.  DOINIŢA CIOCAN Viceprimar, Primăria Municipiului Brăila 
5.  ADRIAN BERNHARD RITZINGER Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Brăila 
6.  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 
12. VASILE MOȚ Prim adjunct, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila 
   
b) Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila 
 
13. TINCA RUSU PREDA Presedinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila 

   
c) 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. VIRGIL PÎRVU 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 
 
d) Invitaţi permanenţi  

 
1. ANDREI MARIN Preşedinte, Asociaţia de Pensionari Făurei 
2. GEORGETA IONESCU Presedinte, Asociaţia “Clubul Pensionarilor Ana Aslan” din 

municipiul Brăila 
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3. ILIE PETRENCU  Vicepreşedinte, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina 
– Filiala Brăila “Vasile Voloc”. 

(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. 172 din 08.05.2017 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, 

MĂDĂLINA COCHINO 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 12.10.2017  
Nr. 385 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL 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. 18/14.01.2015 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. 10477/13.10.2017,  
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 

1.  MĂDĂLINA COCHINO 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Președinte 

2.  ȚIRIPA MARIUS-AURELIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Vicepreședinte 

3.  CLOȘCĂ MARIAN 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Secretar 

4.  GROSU SĂNDEL 
 

Instituția Prefectului-Județul Brăila Membru 

5.  CIOCHINĂ FILIȚA 
 

Consiliul Județean Brăila Membru 
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6.  LASCU TENA 
 

Direcția de Asistență Socială Brăila Membru 

7.  BANUȚĂ ANIȘOARA Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială Brăila 

Membru 

8.  STAN CEZARIA GABRIELA 
 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Brăila 

Membru 

9.  PÎRJOLEANU IOAN-LUCIAN 
 
 

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila Membru 

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

Membru 

11.  AXENTE CARMEN LUIZA 
 

Direcția de Sănătate Publică Brăila Membru 

12.  MOCANU SIMONA 
 

Direcția Județeană pentru Cultură Brăila Membru 

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

Membru 

14.  TIMOFEI IULIAN 
 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila Membru 

15.  ANTON GINA 
 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila Membru 

16.  CIMPOAE SIMONA Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brăila 

Membru 

17.  PARNICA ANIȘOARA 
 

Agenția Națională pentru Romi Membru 

18.  ION MIHAELA 
 

Primăria Municipiului Brăila Membru 

19.  IANCU ANA MARIA 
 

Primăria orașului Făurei Membru 

20.           PAVEL ROMICA  
 

 Primăria orașului Ianca Membru 

21.  GANEA IONUȚ COSTEL 
 

Primăria orașului Însurăței Membru 

22.  MARDALE DANIELA 
 

Primăria comunei Bărăganul Membru 

23.  MOISOIU SĂNDIȚA 
 

Primăria comunei Berteștii de Jos Membru 

24.  PĂDURARU NICOLETA 
 

Primăria comunei Chiscani Membru 

25.  TOADER MARIUS 
 

Primăria comunei Galbenu Membru 

26.  MARIN FLORICA 
 

Primăria comunei Gradiștea Membru 

27.  FLUTURAȘ RĂDIȚA 
 

Primăria comunei Gropeni Membru 

28.  BADEA GABRIEL 
 

Primăria comunei Jirlău Membru 

29.  SĂNDULESCU MIHAELA 
 

Primăria comunei Măxineni Membru 

30.  OLARU VIOLETA 
 

Primăria comunei Movila Miresii Membru 

31.  BACIU CĂTĂLINA 
 

Primăria comunei Rîmnicelu Membru 

32.  CRISTIAN CODREANU 
 

Primăria comunei Șuțești Membru 

33.  VASILE MIOARA 
 

Primăria comunei Traian Membru 

34.  OANCEA IOANA DANIELA 
 

 

Primăria comunei Unirea Membru 

35.  PUNGĂ FĂNICA 
 
 

Primăria comunei Victoria Membru 
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36.  IVAN NICOLETA 
 

Primăria comunei Vișani Membru 

37.  ION FLORIN 
 

Primăria comunei Viziru Membru 

38.  ION MARCELA 
 

Asociația Romilor Km.10 Brăila Membru 

39.  ISOFACHE PĂSCULESCU 
GEORGICĂ 

Partida Romilor Pro-Europa Membru 

40.  CARAIVAN DANIEL 
 

Asociația „Danrom” Brăila Membru 

41.  CALCAN ȘTEFĂNUȚ Asociația Amfitrionii Inimilor Deschise Brăila Membru 
42.  ANTON NICU Centrul Cultural Comunitar « Anton Pann » Brăila Membru 
43.  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. 202/07.06.2017 privind reorganizarea componenţei Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul 
județului Brăila își încetează aplicabilitatea, începând cu data emiterii prezentului ordin. 
 
Art. 4

ROMÂNIA 

. 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,13.10.2017 
Nr. 388  
 
 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
privind: reactualizarea Comisiei județene de coordonare a măsurilor de limitare a  epidemiei de rujeolă 
 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
În baza dispozițiilor Ordinului nr. 377/2017 al Ministrului Sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de realizare 

a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018; 
Ţinând cont de adresa nr. 41057/19.07.2017 a Ministerului Sănătății, înregistrată la Direcția de Sănătate Publică 

Brăila sub nr. 5148/20.07.2017, de adresa nr. 13506/09.08.2017 a Consiliului Județean Brăila, înregistrată la Instituția 
Prefectului – Județul Brăila sub nr. 8222/09.08.2017 și de  adresa nr. 31051/08.08.2017 a Primăriei Municipiului  Brăila, 
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 8194/08.08.2017; 

Avînd în vedere adresa Direcției de Sănatate Publică nr. 6620/28.09.2017, înregistrată la Instituția Prefectului – 
Județul Brăila sub nr. 9807/29.10.2017 

În baza referatului nr. 10563/17.10.2017;  
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 reactualizează Comisia județeană de coordonare a măsurilor de limitare a  epidemiei de rujeolă, în 
următoarea componență nominală: 
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Funcția/Organizația Funcția în cadrul 

comisiei 

1. 
Mădălina COCHINO 

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 
secretar 

2. Marinela HAZAPARU Consilier 
Consiliul Judeţean Brăila 

membru 

 
Art.3. Obiectivul general ale comisiei constituită la nivelul județului Brăila constă în limitarea  epidemiei de rujeolă  prin 
creșterea numărului de copii vaccinați.  
Art.4. Obiectivele specifice ale comisiei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila sunt următoarele: 

     (1) Evaluarea situatiei existente la nivelul județului privind gradul de vaccinare împotriva rujeolei. 
 (2) Creșterea gradului de implicare a factorilor decizionali de la nivelul U.A.T-urilor pentru identificarea copiilor 

nevaccinați.  
       (3) Conștientizarea părinților privind importanța vaccinării.  
      (4) Evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor și evoluției campaniei împotriva rujeolei. 

Art.5. Comisia va realiza un Plan de Acțiune Comun Județean care va avea ca scop limitarea epidemiei de rujeolă și 
implicit creșterea gradului de vaccinare. 
Art.6. Regulile de funcționare ale comisiei sunt: 

(1) Comisia interinstituțională va fi coordonată de către prefect sub îndrumarea de specialitate a reprezentanților 
Direcției de Sănătate Publică Brăila. 

(2) În rezolvarea problemelor înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, membrii comisiei 
interinstituționale vor colabora, după caz, cu reprezentanții desemnați ai autorităților publice locale care sunt 
responsabile pentru implementarea  activităților ce au ca obiectiv  limitarea  epidemiei de rujeolă  la nivel local. 

(3) Comisia interinstituțională își desfășoară activitatea, în plen, în prezența majorității membrilor echipei 
interinstituționale. Actele emise de comisie sunt hotărâri aprobate cu majoritate simplă.  

(4) În absenţa membrilor desemnați, la ședințele comisiei vor participa înlocuitorii acestora, conform actelor de 
delegare a competențelor. 

(5) Convocarea comisiei poate fi inițiată de orice membru  în funcție de necesități. 
(6) Lucrările de secretariat, ale comisiei interinstituționale, sunt asigurate de secretariatul tehnic. 

Art.7. Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul Prefectului nr. 338/17.08.2017 
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. 
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Art.8

ROMÂNIA 

. 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 
                            

Brăila, 17.10.2017 
Nr. 390 
 
 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: constituirea comisiei de verificare în teren a stocurilor şi utilajelor cu care administratorii drumurilor de 
interes naţional, judeţean şi local vor interveni în perioada sezonului rece 2017 – 2018, existente la nivelul 
Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila, al Consiliului Judeţean Brăila şi al unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţul Brăila 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
Ținând cont de dispozițiile ministrului Afacerilor Interne transmise prin intermediul ședinței desfășurate în sistem 

videoconferință din data de 20.10.2017, având ca obiect pregătirea pentru sezonul rece 2017 - 2018;   
Având în vedere: 
- adresa nr. 1657827/20.10.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, 

înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 10800/23.10.2017;  
- adresa nr. 205565/20.10.2017 a Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - 

Judeţul Brăila sub nr. 10803/23.10.2017; 
- adresa nr. 18706/23.10.2017 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 

sub nr. 10805/23.10.2017; 
- adresa nr. 5053/20.10.2017 a Secţia de Drumuri Naţionale Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 

Brăila sub nr. 10801/23.10.2017;   
În baza referatului de aprobare nr. 10812/23.10.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul ORDIN: 
 

Art. 1

Nr. 
crt. 

. (1) Se constituie comisia de verificare în teren a stocurilor şi utilajelor cu care administratorii drumurilor de interes 
naţional, judeţean şi local vor interveni în perioada sezonului rece 2017 – 2018, existente la nivelul Secţiei de Drumuri 
Naţionale Brăila, al Consiliului Judeţean Brăila şi al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brăila – denumită în 
continuare comisie – în următoarea componență nominală: 

 
Membru titular Membru supleant Instituţia 

1 Cochino Mădălina  Cândea Cătălin/Boboc 
Marian Puiu  

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila 

2 Bădică Alexandru Hoisan Georgian Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
Judeţului Brăila 

3 Manea Lucian Iorgoveanu Tănase Consiliul Judeţean Brăila 
4 Șerban Valentin Dumitru Șerban Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
5 Tudor George Neculai Mihai Inspectoratul de Poliție Județean Brăila 
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  (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de comisie, aceştia vor fi înlocuiţi 
de către membrii supleanţi.   
Art. 2. Acţiunea de verificare se va desfăşura în perioada 23 octombrie – 03 noiembrie 2017, conform unui grafic întocmit 
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, în urma colaborării cu instituțiile menţionate la 
alin. (1), care va fi aprobat de prefect. 
Art. 3. Se responsabilizează conducătorii instituţiilor implicate în acţiunea de verificare privind asigurarea, prin rotaţie, a 
mijloacelor de deplasare în teren a comisiei. 
Art. 4. Rezultatele verificărilor şi deficienţele constatate în timpul controalelor efectuate de comisie la nivelul fiecărui 
administrator de drum se vor consemna într-un proces-verbal. 
Art. 5. În baza proceselor-verbale menţionate la art. 4, Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila şi Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila vor întocmi un raport care va fi înaintat spre informare prefectului, în calitate de 
preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, până pe data de 09 noiembrie 2017. 
Art. 6. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de 
urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 

PREFECT, 
Mădălina COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 23.10.2017 
Nr. 398 
 
 
Întocmit: Consilier, 
Rogoz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTĂRÂREA NR.489 

din 30.10.2017 
 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor şi 
repartizarea locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 
 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din 
cadrul C.L.M. Brăila;   
 În conformitate cu prevederile H.G.R nr.457/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 
 În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d), alin.(5) lit.c) şi alin.(6) lit.a)  pct. 17 din Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor şi 
repartizarea locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) intră în vigoare la data de 01.01.2018. 
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr.438/22.12.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă publică şi 
comunică celor interesaţi. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                       SECRETAR 
                  NEACŞU CORNELIA                                                                                 DRĂGAN ION 
                                                                                  
 

ANEXĂ 
LA HCLM NR.489/30.10.2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA  SOLICITĂRILOR 
ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII 

 
CAP.I  DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 Comisia Socială pentru analiză cererilor și repartizarea locuințelor destinate închirierii, în structura aprobată de 
Consiliul Local al Municipiului Brăila prin HCLM nr.266/27.07.2016 își desfășoară activitatea potrivit prezentului 
regulament. 
Art.2 Obiectul prezentului regulament îl constituie analizarea dosarelor privind  solicitările de locuințe, repartizarea și 
închirierea locuințelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila și  a locuințelor proprietatea statului 
aflate în administrarea SUPAFLC-Brăila. 
Art.3 (1) Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale în domeniu, după cum urmează: 
a)Legea nr. 114/1996, Legea Locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b)Hotărârea Guvernului României nr.1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 114/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. 
c)Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare. 
d)Hotărârea Guvernului României nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare. 
e)Legea nr.241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr.40/1999 privind calculul chiriei și protecția chiriașilor din imobilele aflată 
în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare. 
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f)Legea nr.278/2009 privind Codul Civil. 
(2) Orice prevedere legislativă apărută ulterior, prin care se modifică sau completează actul legislativ actual se consideră 
de drept parte a acestui regulament. 
Art.4    Conform prezentului regulament se definesc următorii termeni: 
Locuinţă: construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, 
care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau ale unei familii. 
Familie: soțul, soția, copiii necăsătoriți precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună. Este asimilată 
termenului de familie și situația persoanei necăsătorite care locuiește cu copiii aflați în întreținerea sa. 
Copil: copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat precum și copilul încredințat unuia 
dintre soți, dat în plasament familial sau pentru care    s-a instituit tutela sau curatela. 
Tineri: persoane majore în vârstă de 35 ani la dată depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin 
programele  A.N.L., destinate închirierii și care pot primi repartiție în termen de cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei 
vârste. 
Criteriu: ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanților de locuințe (condiții de locuit, numărul 
copiilor aflați în întreținere, starea de sănătate, vechimea cererii de locuinţă, ...). 
Lista de priorități: act aprobat prin Hotărâre a  Consiliului  Local Municipal Brăila, în care sunt cuprinși toți solicitanții de 
locuință care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescatoarea a punctajului primit la criteriile de ierarhizare și 
pe baza căruia se atribuie solicitanților, cu chirie, locuințele disponibile. 
Tabel de repartiție: act aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, în care se înscriu un număr de 
solicitanți corespunzător numărului de locuințe, stabiliți în ordinea în care aceștia sunt înscriși în lista de prioritate pentru 
soluționarea cererilor și care îndeplinesc criteriile restrictive. 
Repartitie: act eliberat fiecărui beneficiar de locuința înscris în lista de repartizare a locuințelor, care cuprinde datele de 
identificare ale titularului repartiției și ale locuinței repartizate și în baza căreia se va încheia contractul de închiriere. 
Contract de închiriere: act juridic prin care se stabilesc drepturi și obligații ale locatarului și locatorului privind 
închirierea, exploatarea, întreținerea și administrarea locuintei. 
Comisie Socială: comisie constituită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal cu atribuții privind analizarea solicitărilor 
de locuințe, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, în repartizarea locuințelor și stabilirea 
criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele, având rol consultativ de avizare. 
Art.5 Primarul asigură repartizarea locuințelor în ordinea de prioritate aprobată anual de Consiliul Local Municipal Brăila. 
 
CAP.II-ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI 
ATRIBUŢIILE SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI SOCIALE 
 
Art.6 Comisia Socială își desfășoară activitatea în plen ori de câte ori este nevoie 
Art.7 Comisia Socială este legal constituită prin prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se vor adopta cu 
votul majorității membrilor prezenți. 
Art.8 (1)Lucrările comisiei vor fi consemnate, întocmindu-se  procese verbale, care trebuie să cuprindă motivele de 
admitere sau de respingere a cererilor de repartizare a unei locuinţe. 
(2)Procesele verbale ale ședinței se semnează de președintele de ședința și de persoanele prezente. 
Art.9 Secretariatul tehnic al comisiei sociale este asigurat de către Serviciul Public de Administrare Fond Locativ și 
Cimitire -Brăila, prin compartimentul Spațiu Locativ. 
Art.10 Convocarea membrilor Comisiei sociale se face de către secretariatul tehnic cu minim 3 zile înainte de dată 
programată de desfășurare a ședinței, ocazie cu care se transmit ordinea de zi și materialele  necesare activității. 
Art.11 Principalele atribuții ale Comisiei Sociale sunt: 
a)stabilește și propune spre aprobare Consiliului Local Municipal lista documentelor justificative necesare în analiză 
cererilor de locuința destinate închirierii; 
b)stabilește criteriile și sistemul de punctare în baza cărora se repartizează locuințele destinate închirierii și le supune 
spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila. 
Pentru locuințele destinate închirierii tinerilor, criteriile includ în mod obligatoriu criteriile cadru stabilite prin anexă 11 la 
Normele Metodologice adoptate prin H.G.R. nr.962/2001, așa cum au fost modificate prin HG. nr. 251/2016, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.438/22.12.2016 și avizate de Ministerul Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice și Fondurilor Europene cu adresa nr.3131/31.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila 
cu nr.4467/06.02.2017. 
c)supune spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila lista solicitanților care au acces la locuințe destinate 
închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor de locuința; 
d)analizează cererile de atribuire a spațiilor disponibile în cadrul aceleiași unități locative (extindere spațiu locativ 
deținut) și propune aprobarea acestora Consiliului Local; 
e)analizează și avizează cererile de schimbare a locuinței repartizate inițial respectiv efectuarea de schimb de locuințe 
între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora Consiliului 
Local Municipal. 
Art.12 Principalele atribuțiuni ale secretariatului tehnic (compartimentul spațiu locativ) sunt: 
a)asigură evidență cererilor de locuința însoțite de documente justificative referitoare la situația socială și locativă a 
titularilor; 
b)verifică și analizează dosarele solicitanților de locuințe; 
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c)evaluează dosarele de locuința prin aplicarea sistemului de punctare în conformitate cu criteriile de ierarhizare 
aprobate pentru fiecare categorie de locuința în parte; 
d)prezintă Comisiei Sociale lista solicitanților care au acces la locuințe destinate închirierii din fondul autorității locale 
precum și situația privind ordinea și modul de soluționare a cererilor de locuința. 
Art.13 Principalele atribuțiuni ale Serviciului de Utilitate Publică de Administrarea Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila 
sunt: 
a)solicită Comisiei Sociale, prin intermediul compartimentului spațiu locativ repartizarea locuințelor aflate în admnistrarea 
să, devenite vacanțe. 
b)încheie contracte pentru spațiile cu destinația de locuința aflate în administrarea să, în baza hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Brăila și a repartitiilor emise conform prevederilor legale în vigoare; 
c)întocmește, la solicitarea Comisiei sociale și a compartimentului spațiu locativ, referate privind starea de fapt a locuinței 
(starea tehnică, modul de folosire a dependintelor, etc...) 
Art.14 Criterii de eligibilitate privind accesul la locuințele aflate în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrarea Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila. 
Pot beneficia de locuințe, în condițiile Legii 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele 
categorii de persoane: 
a)solicitanții să fie cetățeni români; 
b)solicitanții să aibă domiciliul stabil în municipiul Brăila; 
c)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au deținut, nu dețin 
și nu au înstrăinat o locuința proprietate personală sau cota parte din suprafață utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp, 
pe teritoriul României după anul 1990 și nici pe teritoriul țării unde au o altă cetățenie; 
d)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au deținut, nu dețin 
și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil  pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde au o altă cetățenie, 
după 01.01.1990; 
e)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au beneficiat de 
sprijinul statului de  credite și execuție pentru realizarea unei locuințe; 
f)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au deținut, nu dețin și 
nu au înstrăinat o casă de vacanță proprietate personală, pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde au  o altă 
cetățenie; 
g)solicitanții care fac dovadă unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare 
și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței; 
h)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin, în calitate de 
chiriaș o altă locuința din fondul locativ de stat, nerevendicata conform legilor speciale; 
i)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au fost evacuați în 
urmă rezilierii contractului de închiriere încheiat cu SUPAFLC-Brăila, din culpă lor; 
j)solicitanții care sunt titulari ai contractului de închiriere sau au avut calitatea de chiriași dovedită prin acte la dată 
retrocedării locuinței către foștii proprietari sau moștenitorii acestora; 
k)solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu au deținut, nu dețin 
și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil  pe teritoriul României atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală; 
Daca la momentul încheierii contractului de închiriere/procesului verbal de predare primire al locuinței solicitantul și 
membrii familiei nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula 
repartiția de locuința. 
Art.15 Cererea/solicitarea pentru o locuința destinată închirierii se ia în evidență numai individual și în nume propriu. 
Art.16 Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe se 
realizează în mod obligatoriu după criteriile aprobate prin prezentul regulament. 
Art.17 1.După luarea în evidență a solicitărilor de locuința, verificarea documentelor justificative și verificarea îndeplinirii 
condițiilor de acces , compartimentul spațiu locativ poate adapta următoarele soluții: 
a)dosare admise-dosare ai căror solicitanți îndeplinesc toate criteriile de acces prevăzute de lege și care conțin toate 
înscrisurile necesare pentru aplicarea criteriilor stabilite prin punctaj; 
b)dosare incomplete- dosare care nu conțin toate documentele necesare verificării îndeplinirii criterilor de acces sau 
aplicării sistemului de punctare; 
c)dosare neactualizate- dosare ai căror solicitanți nu au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces prin documente 
actualizate la termenele solicitate de compartimentul spațiu locativ(3 luni); 
d)dosare respinse- nu corespund prevederilor legale (nu îndeplinesc condițiile de acces). 
2.Solicitanţii care nu pot fi incluși pe lista de priorități din anul  respectiv pot fi incluși în listele de priorități din anii următori 
cu condiţia reconfirmarii criteriilor de acces prin documente actualizate la termenele legale. 
3.Solicitantii de locuinţă ale căror dosare sunt incomplete precum şi solicitanţii de locuinţă ale căror dosare nu au fost 
reactualizate, nu pot fi incluşi în lista de priorităţi. 
Art.18 1.Dosarele admise se supun evaluării prin aplicarea Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj. 
2. În acest sens compartimentul spaţiu locativ va întocmi fişa de evaluare pentru fiecare dosar, prin înscrierea punctajului 
obţinut la fiecare criteriu, precum şi a punctajului total stabilit prin însumarea punctelor acordate. 
3.Compartimentul spaţiu locativ elaborează situaţia solicitanţilor care au acces la locuinţe destinate închirierii precum şi 
situaţia privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor de locuinţe, acestea fiind prezentate spre avizare Comisiei 
Sociale. 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

69 

4.Compartimentul spaţiu locativ va prezenta Comisiei Sociale situaţia dosarelor care din motive imputabile titularului nu 
pot fi trecute în lista de priorităţi (dosare incomplete, neactualizate, sau retrase la cererea titularului). 
Art.19 1.În urmă analizării situaţiei prezentate de compartimentul spaţiu locativ Comisia Socială va prezenta Consiliului 
Local al Municipiului Brăila lista  solicitanţilor care au acces la locuinţe, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de 
soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi, 
când este cazul, în condiţiile legii. 
2.Propunerile Comisiei Sociale  privind modul de soluţionare a cererilor de locuinţe se materializează în liste de priorităţi 
şi respectiv liste de repartizare a locuinţelor destinate închirierii. 
Stabilirea listei de priorităţi se face pe baza dosarelor nou depuse şi a dosarelor nesoluţionate din anii anteriori 
actualizate în termenele legale. 
Art.20 Termenul de actualizare a documentelor necesare pentru întocmirea dosarului  în vederea înscrierii în listele 
privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor în condiţiile Legii 114/1996 
cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr.74/2007 este primul trimestru al fiecărui an iar termenul de actualizare 
a dosarelor de locuinţe pentru tineri este până la dată de 31.12. a fiecărui an. 
Art.21 Pentru întocmirea corectă a listei de priorităţi, acolo unde există neconcordanţe între declaraţiile titularului şi 
documentele anexate la cerere, se verifică starea de fapt prin efectuarea de anchete sociale , cu precizarea datelor 
priviund situaţia locativă şi familiară, numărul de persoane, alte date pentru stabilirea veridicităţii declaraţiilor. 
Art.22 Fişa de evaluare a dosarului şi fişa de anchetă socială fac parte integrantă din dosarul solicitantului. 
Art.23 Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor se stabileşte/se 
reface anual în  condiţiile legii, în această lista fiind cuprinşi toţi solicitanţii care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea 
descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare. 
Art.24 Înscrierea în lista nu implică  şi obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte 
numărul solicitanţilor poate fi mai mare decât numărul locuinţelor care devin vacanţe sau se construiesc, iar pe de altă  
parte, la dată repartizării efective a locuinţelor, solicitanţii să nu mai îndeplinească toate criteriile prevăzute de lege, unii 
dintre aceştia pot avea altă situaţie locativă sau pot să refuze locuinţa repartizată. 
Art.25 Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil 
din anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori în limita fondului disponibil în fiecare an şi în nouă ordine de prioritate 
stabilită. 
Art.26 Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate, criteriile care 
au stat la baza stabilirii respectivelor liste vor fi date publicităţii prin afişare sau pe site-ul Primăriei. 
Art.27 1.Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe destinate închirierii precum la acordarea priorităţilor în 
soluţionarea cererilor de locuinţe se vor adresa Primăriei Municipiului Brăila în termen de 7 zile de la aprobarea prin 
Hotărâre de Consiliu Local. 
2.Solutionarea contestaţiilor se va asigura de către o comisie constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila, în 
termen de 15 zile de la primire. 
3.Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele destinate închirierii din fondul locativ de stat  precum şi la 
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competenţe. 
Art.28 Lista de repartizare cuprinde un număr de solicitanţi corespunzător numărului de locuinţe, stabiliţi în ordinea în 
care aceştia sunt înscrişi în lista de prioritate pentru soluţionarea cererilor, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la 
care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. 
Art.29 Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor este unică, generală şi nu se referă la un anumit obiectiv 
de investiţii. 
Art.30 1.Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării Consiliului Local Municipal    Brăila  şi va fi dată publicităţii 
prin afişare la un loc accesibil publicului. 
2.Contestatiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţii similare celor prevăzute la 
art.27. 
Art.31 La dată repartizării locuinţelor solicitanţii au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin 
documente. 
Data de la care se poate începe efectiv repartizarea  locuinţelor este dată preluării acestora în patrimoniu, o dată cu 
finalizarea lucrărilor de construcţii şi recepţionarea locuinţelor respective, dată la care locuinţele au devenit disponibile 
conform procesului -verbal de predare-primire sau a procesului verbal  de evacuare întocmit de către executorul 
judecătoresc. 
Art.32 Repartizarea efectivă a locuinţelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, 
urmărindu-se asigurarea dreptului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţe, în ordinea descrescătoare a numărului 
de camere. 
Art.33 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţe se aplică prevederile Legii 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea numărului 
de camere funcţie de numărul de persoane din familiile respective: 1-2 persoane-1 camera; 2-4 persoane-2 camere;4-6 
persoane-3 camere; 
Art.34  În situaţia epuizării numărului legal de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, aceştia pot să opteze, în 
ordinea de prioritate, pentru repartizarea unei locuinţe cu un număr inferior de camere.Analizarea opţiunilor solicitanţilor 
se efectuează cu ocazia repartizării locuinţelor. 
Pentru efectuarea opţiunilor, solicitanţilor li se aduc la cunoştiinţă eventualele condiţii de aplicare a unor norme locative 
restrictive. 
Art.35 1.Repartizarea locuinţelor se face în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, aprobată de către Consiliul Local 
Municipal Brăila. 
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2.În situaţii excepţionale, la propunerea Preşedintelui Comisiei Sociale, Comisia poate lua în discuţie repartizarea unor 
locuinţe peste ordinea de prioritate stabilită, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
3.Propunerea preşedintelui se va face pe baza raportului întocmit de către compartimentul spaţiu locativ, luându-se în 
considerare situaţia locativă şi socială a solicitantului şi se va menţiona în procesul verbal al şedinţei. 
Art.36 Actele în baza cărora  are loc repartizarea  efectivă a locuinţelor sunt: 
a)Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila şi 
întocmită în baza criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor; 
b)Lista de repartizare a locuinţelor aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila; 
c)Repartiţia propriu-zisă, act eliberat  către beneficiarul  de locuinţă înscris în lista de repartizare a locuinţelor, care 
cuprinde datele de identificare ale titularului repartiţiei şi ale locuinţei repartizate şi în baza căreia se va încheia contractul 
de închiriere. 
Art.37 Repartiţia emisă pentru un spaţiu cu destinaţia de locuinţă îşi pierde valabilitatea, dacă beneficiarul acesteia, din 
motive nejustificate, nu se prezintă în termen de 30 de zile de la comunicare, în vederea întocmirii contractului de 
inchiriere. 
Art.38 Simplă repartiţie fără perfectarea contractului de închiriere nu conferă drept locativ titularului sau membrilor familiei 
acestuia. 
 
CAPITOLUL III-ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR 
 
Art.39 Temeiul legal al folosirii locuinţelor aflate în patrimoniul municipiului Brăila şi în administrarea SUPAFLC Brăila 
este contractul de închiriere, încheiat între proprietarul/administratorul fondului locativ şi persoană fizică-titular al 
contractului de închiriere şi membrii familiei sale, care au obţinut repartiţie pentru locuinţă. 
Art.40 Continuitatea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aflate în patrimoniu municipiului 
Brăila se asigură prin prelungirea duratei închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu condiţia reconfirmării îndeplinirii clauzelor 
contractuale de către chiriaşi, sau pe o altă perioada determinată urmare propunerii comisiei sociale în baza  raportului 
întocmit de către compartimentul spaţiu locativ. 
Art.41 1.Comisia Socială reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de persoane aflate în întreţinerea lor şi la 
solicitarea chiriaşilor, pot să realizeze un schimb de locuinţe sau schimbarea locuintei. 
2.Schimbul de locuinţe sau schimbarea locuinţei se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind 
exceptate locuinţele noi. 
3.Unitatile locative supuse schimbului de locuinţe trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de locuinţe, iar schimbul 
reprezintă o convenţie /un acord între doi chiriaşi. 
Art.42 Persoanele/familiile care au fost evacuate pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie şi întreţinere ori din alte 
motive imputabile lor pierd dreptul de a mai solicită o locuinţă din fondurile autorităţii publice locale. 
Art.43 Criteriile în baza cărora vor fi repartizate locuinţele aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Brăila sunt următoarele: 
A.Criterii restrictive 
a)solicitanţii să fie cetăţeni români. 
b)solicitanţii să aibă domiciliul stabil în municipiul Brăila. 
c)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut, nu deţin 
şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau cota parte din suprafaţă utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 mp, 
pe teritoriul României sau altei ţări, după anul 1990. 
d)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut, nu deţin 
şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil  pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde au o altă cetăţenie, 
după 01.01.1990. 
e)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au beneficiat de 
sprijinul statului de  credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe. 
f)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut, nu deţin şi 
nu au înstrăinat o casă de vacanţă proprietate personală, pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde au o altă 
cetăţenie. 
g)solicitanţii care fac dovadă unui venit permanent reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare 
şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei. 
h)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, în calitate de 
chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată conform legilor speciale. 
i)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au fost evacuaţi în 
urmă rezilierii contractului de închiriere încheiat cu SUPAFLC-Brăila, din culpă lor. 
j)solicitanţii care sunt titulari ai contractului de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi dovedită prin acte, la dată 
retrocedării  pe cale administrativă sau judecătorească, a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora. 
k)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut, nu deţin 
şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil  pe teritoriul României atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 
B)Criteriile în baza cărora se face repartizarea locuinţelor 
1.Condiţii de locuit-(normă locativă) 
Suprafaţa utilă  deţinută(cu chirie, tolerat în spaţiu)-mp/locatar sau membru al familiei solicitantului 
a) > 18,00 mp---------------------------------------------------------------0 puncte 
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b)>15,00 mp până la 18,00 mp inclusiv---------------------------------3 puncte 
c)>12,00 mp până la 15,00 mp inclusiv---------------------------------4 puncte 
d)>8,00 mp până la 12,00 mp inclusiv----------------------------------5 puncte 
e)<8,00 mp inclusiv--------------------------------------------------------6 puncte 
Se consideră că locatar sau membru al familiei şi persoanele care locuiesc şi gospodăresc împreună cu titularul cererii şi 
pentru care acesta prezintă copii ale actelor  de identitate. Dovadă numărului membrilor de familie se face cu adeverinţă 
de la asociaţia de locatari în care să figureze numărul şi nominal persoanele care figurează la plata cheltuielilor comune 
pe apartament în ultimele 6 luni, defalcat lunar. 
În cazul în care nu este constituită  Asociaţie de Locatari dovadă se va face prin declaraţie notarială a solicitantului. 
În caz de neconcordanţă sau de neprezentare acte privind suprafaţa utilă nu se acordă punctaj la acest criteriu. 
2.Componenta familiei solicitantului 
a)1 persoană----------------------------------------------------------------1punct 
b)2 persoane----------------------------------------------------------------2puncte 
c)3 persoane----------------------------------------------------------------3 puncte 
d)4 persoane-------------------------------------------------------- -------4 puncte 
e)>5 persoane, indiferent de numărul acestora-------------------------5 puncte 
3.Vechimea cererii solicitantului 
a)până la 1 an--------------------------------------------------------------1 punct 
b)între 1 an-2 ani----------------------------------------------------------2 puncte 
c)între 2 ani-3 ani---------------------------------------------------------3 puncte 
d)între 3ani-4 ani----------------------------------------------------------4 puncte 
e)peste 4 ani---------------------------------------------------------------4 puncte  plus câte1 punct pentru fiecare an complet 
4)Starea de sănătate actuală a solicitantului sau a unui membru al familiei solicitantului. 
a)invaliditate gradul I sau cu handicap grav----------------------------3 puncte 
b)invaliditate gradul ÎI sau cu handicap accentuat--------------------2 puncte 
c)handicap mediu-gradul III------------------------------------------------1 punct 
d)boală de care suferă solicitantul sau un membru al familiei necesită o cameră în plus(anexă 2 din OUG 40/1999)---------
--------------------------------1punct 
Notă:se punctează o singură dată actul medical cel mai favorabil 
5)Venitul mediu net/membru de familie (soţ, soţie,copii) 
a)mai mic decât venitul minim net pe economie-----------------------5 puncte 
b)între venitul minim net pe economie şi 
venitul mediu net pe economie-------------------------------------------3 puncte 
c)>venitul mediu net pe economie---------------------------------------1 punct 
6)Beneficiarii Legii 42/1990 sau chiriaşi din imobile proprietate de stat care nu mai prezintă siguranşă în 
exploatare--------------------------------10 puncte 
7)Chiriaşi din imobilele restituite conform procedurilor                                            prevăzute de Legile speciale -----
---------------------------------------10 puncte 
8)Repatriaţi, tineri din case de ocrotire socială----------------------3 puncte 
9)Funcţionari publici şi specialişti--------------------------------------10 puncte 
10)Dată stabilirii domiciliului în Municipiul Brăila 
a)până la 3 ani---------------------------------------------------------------0 puncte 
b)între 3-8 ani---------------------------------------------------------------1 punct 
c)între 8-12 ani--------------------------------------------------------------2 puncte 
d)peste 12 ani ---------------------------------------------------------------3 puncte 
Art.44 

h) declaraţii notariale,individuale, din care să rezulte că atât solicitantul cât şi membrii familiei acestuia, începând cu 
01.01.1990 şi până în prezent nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau cota parte 
din suprafaţă utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 mp, pe teritoriul României, nu deţin şi nu au înstrăinat o suprafaţă de 

Documentele necesare constituirii dosarului de solicitare de locuinţă 
a)cerere; 
b)copie acte identitate (BI/CI), certificate de naştere pentru minori, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ ale 
persoanei (familiei) precum şi ale tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu această; 
c)acte doveditoare privind dovadă venitului 
-adeverinţă eliberată de angajator  cu detaliere lunară, pentru veniturile obţinute că urmare a unor contracte de muncă 
încheiate în condiţiile legii; 
-acte eliberate de către autorităşile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni pentru acele venituri 
realizate că urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal constituite, cupon de pensie, venit social, 
pensie handicap, (convenţii civile, PFA, drepturi de autor, dividende etc...) 
d)adeverinţă eliberată de Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, cu domiciliile anterioare pentru toţi membrii 
majori ai familiei; 
e)copie act de proprietate sau contract de închiriere + fişa suprafeţei locative de la toate adresele unde petentul şi 
membrii familiei acestuia figurează cu domicilii stabile în adeverinţele eliberate de Serviciul de Evidenţă Informatizată a 
Persoanei pentru toţi membrii majori; 
f)certificat medical (pentru boli deosebite) eliberat de medic de specialitate; 
g)certificat fiscal eliberat de către Direcţia Finanţelor Publice Locale pentru solicitant şi   fiecare membru major al familiei 
acestuia; 
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teren construibil  pe teritoriul României şi nici pe teritoriul altei ţări, nu au beneficiat de sprijinul statului de  credite şi 
execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă proprietate 
personală, pe teritoriul României şi nici pe teritoriul altei ţări; 
i)solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut, nu deţin şi 
nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil  pe teritoriul României atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
j)acte doveditoare pentru solicitanţii care provin din instituţii de ocrotire socială; 
k)copie după hotărâre de încredinţare tutelă (dacă este cazul); 
l)copie după hotărârea de evacuare pentru foştii chiriaşi din imobilele retrocedate; 
m)adeverinţă eliberată de către Asociaţiile de Proprietari (unde este cazul) privind numărul de persoane înregistrate şi 
achitarea obligaţiilor; 
n)pentru solicitanţii care provin din alte localităţi adeverinţe de la primăriile respective că nu au figurat şi nu figurează cu 
locuinţă sau teren intravilan în  proprietate; 
o)în cazul în care din actele prezentate nu se clarifică situaţia locativă şi familială a solicitantului, compartimentul spaţiu 
locativ poate solicită şi alte acte în completare, particulare fiecărui caz. 
Lista de prioritate se reface anual. 
Vor fi cuprinse în contractul de închiriere numai persoanele care îndeplinesc condiţiile art.32 alin.(1) din Legea 
241/16.05.2001-Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.72 

din 28 septembrie 2017 
 
privind: avizarea Caietului de sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la 
utilizatorii de pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca. 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►Adresa nr.781/07.09.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› Brăila, privind necesitatea 
avizării de Consiliul Local Ianca a Caietului de sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la 
utilizatorii de pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, cu Anexele nr.1-13 ca parte integrantă; 
      ►dispozițiile art.7 din Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› Brăila nr.9 
din 14.07.2009,  privind  aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu Anexele nr.1-4, 
precum și a Caietelor de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu Anexele - parte integrantă din 
acestea; 
      ►dispozițiile art.5 alin.(2) lit.l) și art.16 alin.(3) lit.d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› 
Brăila; 
      ►dispozițiile art.22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006-republicată, cu modificǎrile 
şi completǎrile ulterioare, coroborate cu prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul  art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b)-e), alin. (4)  lit.d)-f), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.a), art.37, 45 
alin.(2) lit.d), art.62 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se avizează Caietul de sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii de pe 
raza administrativ teritorială a orașului Ianca, cu Anexele nr.1-13  parte integrantă, urmând a fi supus aprobării Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Dunărea›› Brăila. 
Art.2

  RADIAN STĂNCULESCU                                                                                                   DORINA PREDESCU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
       

Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                  
                                                             p. SECRETARUL ORAŞULUI 

 
HOTĂRÂREA nr.73 

din 28 septembrie 2017 
 
privind: aprobarea Planului de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca. 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►dispozițiile art.2 din Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 
      ►raportul compartimentului de proiecte cu finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, privind necesitatea aprobării Planului de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document util în 
promovarea proiectelor de dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;  
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      ►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul  art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4)  lit.e), 45 alin.(2) și 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 Planul de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca. 
Art.3

 

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
       

Această 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. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                  
                                                             p. SECRETARUL ORAŞULUI 
  RADIAN STĂNCULESCU                                                                                                   DORINA PREDESCU 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞ IANCA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.74 
din 28 septembrie 2017 

 
privind: exercitarea dreptului de preempțiune al orașului Ianca asupra imobilului situat pe str.Calea Brăilei 
nr.20D, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.422 mp. 
 
      Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafață de 1.422 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, 
str.Calea Brăilei nr.20D, limitrof Bisericii ‹‹Adormirea Maicii Domnului››, transmisă de domnul Buescu Emil și înregistrată 
sub nr.19570/19.09.2017; 
      ►dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul  art.36 alin.(1), 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al orașului Ianca asupra imobilului situat pe str.Calea Brăilei 
nr.20D, limitrof Bisericii ‹‹Adormirea Maicii Domnului››, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.422 mp, aflat 
în proprietatea domnilor Buescu Nicu și Buescu Emil. 
Art.2 (1) Se împuternicește Primarul orașului Ianca să constituie o comisie în vederea negocierii prețului de cumpărare al 
terenului prevăzut la art.1. 
     (2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Ianca în comisia de negociere, consilierii locali Ciucașu Viorel 
și Lupu Florea. 
      (3) În cadrul negocierii vor putea fi avute în vedere preţurile practicate pe piaţa imobiliară locală, grila notarială 
utilizată la întocmirea actelor translative de proprietate, preţul din raportul de evaluare întocmit la solicitarea primăriei, 
precum şi interesul public în realizarea proiectului de dezvoltare/modernizare urbanistică a zonei. 
Art.3 Pe baza procesului-verbal de negociere și a celorlalte documente justificative, se va supune aprobării Consiliului 
Local proiectul de hotărâre privind achiziționarea terenului. 
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. 
       

Această 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                  
                                                             p. SECRETARUL ORAŞULUI 
  RADIAN STĂNCULESCU                                                                                                   DORINA PREDESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.76 

din 31 octombrie 2017 
   
privind: atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiştilor›› tronsonului de drum adiacent acostamentului căii ferate, 
cuprins între strada Gării şi strada Viilor din oraşul Ianca. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►promovarea unui proiect de reabilitare şi modernizare a unor străzi din oraşul Ianca şi satele aparţinătoare Gara 
Ianca şi Plopu, care nu au fost cuprinse în Proiectul „Dezvoltarea integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor 
publice urbane”, străzi care necesită atribuirea de denumiri şi implicit actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului; 
      ►că tronsonul de drum adiacent acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării şi strada Viilor din oraşul Ianca, 
care urmează a fi inclus în proiectul de reabilitare şi modernizare a străzilor, nu i s-a atribuit nicio denumire la momentul 
implementării nomenclatorului stradal potrivit Deciziei Prefectului nr.1374/ 27.09.1990;  
      ►că denumirea propusă pentru strada în cauză este una comună şi ca atare nu necesită avizul comisiei judeţene 
pentru atribuirea de denumiri; 
      ►dispoziţiile art.2 lit.d) din O.G.nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea 
nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, cu Planul de amplasament şi detaliere a imobilului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din 
cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.d), 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.-(1) Se atribuie denumirea ‹‹Strada Ceferiştilor›› tronsonului de drum adiacent acostamentului căii ferate, cuprins 
între strada Gării şi strada Viilor din oraşul Ianca, identificată prin Planul de amplasament şi detaliere a imobilului anexat 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Pe baza elementelor de identificare ale străzii potrivit alin.(1), se completează corespunzător Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniul public al oraşului Ianca. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi 
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
      Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerinţelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.        
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                SECRETARUL ORAŞULUI 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.78 

din 31 octombrie 2017 
 
privind: acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat al oraşului Ianca, situate pe 
raza Plotului de irigaţii SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare şi exploatare a investiţiei 
„Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de irigaţii Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 7 BH  
Bordei Verde - Staţia de pompare SPP 7 BH”. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
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      ►adresa nr.9/17.10.2017 a Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 7 BH  Bordei Verde, cu sediul în comuna 
Bordei Verde, judeţul Brăila, prin care s-a solicitat accesul pe terenurile din domeniul privat al oraşului Ianca, situate pe 
raza Plotului de irigaţii SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare şi exploatare a investiţiei 
„Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de irigaţii O.U.A.I.7 BH  Bordei Verde - Staţia de pompare SPP 7 BH”, prin 
Măsura 4.3- „Infrastructură agricolă şi forestieră”- Submăsura 4.3.I-„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructură de irigaţii”; 
      ►raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, potrivit căruia oraşul 
Ianca deţine în proprietate pe raza Plotului de irigaţii SPP 7 BH Bordei Verde suprafaţa de 64,76 ha păşune; 
      ►dispoziţiile art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.c) şi art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.749 şi art.751 din Codul civil aprobat prin Legea 
nr.287/2009-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) 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) Consiliul local al oraşului Ianca este de acord cu accesul pe terenurile din domeniul privat al oraşului, situate pe 
raza Plotului de irigaţii SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare, realizare şi exploatare a investiţiei 
„Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de irigaţii Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 7 BH  Bordei Verde – 
Staţia de pompare SPP 7 BH”. 
      (2) Terenurile vizate sunt situate în  Tarlaua nr.119 - Parcela nr.717 = 3,26 ha, Tarlaua nr.122 - Parcela nr.738 = 
40,50 ha şi Tarlaua nr.123 - Parcela nr.747 = 21,00 ha. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
       

Această 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 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.79 

din 31 octombrie 2017 
 
privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Ianca 
administrat de consiliul local. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►promovarea unui proiect de reabilitare și modernizare a unor străzi din orașul Ianca și satele aparținătoare Gara 
Ianca și Plopu, care nu au fost cuprinse în Proiectul „Dezvoltarea integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor 
publice urbane”, străzi la care necesită actualizarea datelor de identificare și implicit modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului; 
      ►dispoziţiile art.3 alin.(4), art.21 alin.(2) şi art.22 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VI, art. VII şi art. X din Anexa 1 a H.G.nr.548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al localităților; 
      ►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2) şi art.2 din O.M.F.P.nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
      ► Hotărârea Consiliului Local nr.76/2017 privind atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum 
adiacent căii ferate, cuprins între străzile Gării și Viilor, precum și înscrierea acesteia în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniul public al oraşului Ianca; 
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      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum şi raportul comisiei de 
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) lit.d),  art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca, atestat prin Hotărârea Guvernului României 
nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel: 
      a)-Se modifică poziţiile nr.13, 19, 24, 26, 27, 188 şi 216 din Secţiunea I-bunuri imobile, după cum urmează: 
la poziția nr.13, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord-Lot.1; Suprafaţă totală: 7.238 mp; 
Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml; Lungime spaţiu verde: 2.032 ml; Lot.2; Suprafaţă totală: 3749 mp”,  
iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 
31.10.2017”; 
la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan sud, (Lot.1 DN 2B-intravilan 
nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud; Suprafaţă totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml; 
Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime spaţiu verde: 2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafaţă totală: 5773 mp)”, iar 
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local 
nr.79/31.10.2017”; 
la poziția nr.24, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu – intravilan, Lot.1; Suprafaţă totală: 
7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar: 1.138 ml; Lungime spaţiu verde: 1.138 ml” Lot 2 ; Suprafaţă totală: 
2683 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului 
local nr.79/ 31.10.2017”; 
la poziția nr.26, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-Siloz Ianca; Suprafaţă totală: 8114 mp”, iar 
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 
31.10.2017”; 
la poziția nr.27, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str.nr.3-intravilan; Suprafaţă totală: 2773 mp”, iar 
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 
31.10.2017”; 
la poziția nr.188, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață totală 32.365 mp; număr locuri 2500; vecinătăți: 
Nord-str. Stadionului, Sud-proprietate particulară, Est-proprietate particulară, Vest-proprietate particulară”; construcție 
C1-suprafață 179 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă împrejmuire gard de plasă; iar coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 31.10.2017”; 
la poziția nr.216, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărățeni – Str.Fabricii; Lot.1  Suprafaţă totală: 1800 
mp; Lot.2 Suprafaţă totală: 1938 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca 
conform Hotărârii Consiliului local nr.79/ 31.10.2017”; 
      b)-Se completează Secţiunea 1 – bunuri imobile din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului 
Ianca cu poziţiile nr.244-245, conform datelor din Anexă care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.-Evidenţierea contabilă a bunurilor aparţinând domeniului public, aşa cum au fost actualizate potrivit art.1, se face în 
continuare distinct de bunurile aparţinând domeniului privat al oraşului, potrivit legii. 
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
      Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                SECRETARUL ORAŞULUI 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.81 

din 31 octombrie 2017 
   
privind: aprobarea Listelor de investiţii prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi de apă uzată, actualizate în 
luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată 
din judeţul Brăila pentru perioada de programare 2014 - 2020. 
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      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.881/06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care s-a solicitat 
aprobarea Listelor de investiţii prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată, actualizate în luna august 2017, 
pentru perioada de programare 2014 - 2020; 
      ►adresa nr.33298/02.10.2017 a Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, cu Listele de investiţii prioritare pe sistemele de 
alimentare cu apă şi apă uzată, actualizate în luna august 2017, pentru perioada de programare 2014 - 2020; 
      ►avizul Comisiei tehnico-economice nr.19437/02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Brăila pentru perioada de programare 2014 - 2020”, Faza studiu de fezabilitate; 
      ►Centralizatorul principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiilor pe sistemul de alimentare cu apă şi pe 
sistemul de canalizare; 
      ►Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ianca nr.56/2014 privind avizarea favorabilă a Listelor de investiţii prioritare 
pentru sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată, care se vor realiza în perioada 2014 - 2020 prin Proiectul Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila; 
      ►Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr.13 din 30.09.2014 
privind avizarea Listelor de investiţii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată, care se vor realiza în 
perioada de programare 2014 - 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din 
Judeţul Brăila; 
      ►Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ianca nr.23/2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de 
alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila, versiunea definitivă - februarie 2015; 
      ►Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr.17 din 29.04.2015 
pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila, versiunea 
definitivă - februarie 2015; 
      ►Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila nr.26 din 12.10.2017 
privind avizarea Listelor de investiţii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată, care se vor realiza în 
perioada de programare 2014 - 2020, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila; 
      ►prevederile art.17, alin.(2) lit.b), pct.3 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
coroborate cu prevederile art.37 alin.(1) şi (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b)- e), alin.(4) lit.e) şi f), alin.(6) lit.a) pct.14 şi alin.(7) lit.a), 
art.37, art.45 alin.(2), art.62 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.-Se aprobă Lista de investiţii prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 - 2020, 
actualizată în luna august 2017, conform Anexei nr.1. 
Art.2-Se aprobă Lista de investiţii prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 - 2020, 
actualizată în luna august 2017, conform Anexei nr.2. 
Art.3.-Investiţiile din Listele prevăzute la art.1-2 se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila. 
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca. 
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. 
Art.6.-Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
      Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerinţelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    
 
    NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                SECRETARUL ORAŞULUI 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.82 

din 31 octombrie 2017 
   
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuţiei de 1% a oraşului 
Ianca la cofinanţarea Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Brăila în 
perioada de programare 2014 – 2020”. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ► necesitatea îndeplinirii cerinţelor alin.(8) al art.1-Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor din Secţiunea 1 a 
Anexei nr.1-Condiţii specifice aplicabile POIM 2014-2020, Axa prioritară 3., Obiectivul specific 3.2. din Contractul de 
finanţare a Programului Operaţional Infrastructura Mare nr.27/13.02.2017, înregistrat la Operator sub nr.3194/17.02.2017, 
referitoare la revizuirea hotărârilor organelor deliberative ale membrilor asociaţi, beneficiari direcţi ai investiţiilor, privind 
asigurarea cofinanţării proiectului; 
      ►Hotărârea Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuţiei de 1% a oraşului Ianca la cofinanţarea 
Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020”; 
      În temeiul prevederilor 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.I.-Se modifică preambulul Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuţiei de 1% a oraşului 
Ianca la cofinanţarea Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Brăila în perioada de 
programare 2014 – 2020”, care va avea următorul cuprins: 
      „Având în vedere: 
      ►adresa nr.932/18.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în revenire la adresa 
nr.882/06.10.2017, prin care s-a solicitat revizuirea Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014 privind aprobarea 
contribuţiei de 1% a oraşului Ianca la cofinanţarea Proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Brăila în perioada de programare 2014 – 2020”; 
      ►adresa nr.19658/18.10.2017 a Operatorului C.U.P. Dunărea Brăila, în revenire la adresa nr.33298/02.10.2017, cu 
Centralizatorul privind calculul actualizat al contribuţiei de 1% a localităţilor beneficiare directe a Proiectului „Sprijin pentru 
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020”; 
      ►Contractul de finanţare pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27/ 13.02.2017, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, 
şi Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA , în calitate de beneficiar al finanţării; 
      ►Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ianca nr.81/31.10.2017 pentru aprobarea Listelor de investiţii prioritare pe 
sistemele de alimentare cu apă şi de apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se vor realiza prin Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă uzată din judeţul Brăila pentru perioada 2014 - 2020; 
      ►prevederile art.12 alin.(1) lit.g) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.8 alin.(1) şi (3) lit.g) şi art.9 alin.(1) lit.d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►prevederile art.1 alin.(1) şi (2)- Obiectul contractului de finanţare şi ale art.3-Valoarea contractului de finanţare - 
Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017; 
      ► prevederile art.1 alin.(1), (8) şi (13) - Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor din Secţiunea I. Condiţii specifice 
aplicabile sectorului de apă/apa uzată din Anexa 1-Condiţii specifice aplicabile Programului Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020, Axa prioritară 3.-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3.2.-Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei - la Contractul de finanţare; 
      ►prevederile alineatului 7 - Finanţarea investiţiilor şi cofinanţarea - (numerotare corectata din alineatul 8 în alineatul 7 
prin Actul Adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaţiei nr.10 din 07.05.2010) din Articolul 36 - Preţurile, Tarifele şi alte Surse de Venit din Capitolul 1 - 
Sistemul Financiar din Titlul II - Sistemul Financiar şi Sistemul Contabil din Dispoziţii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
      ►prevederile art.16 – Drepturile Delegatarului, alin.(1) pct.1-5 şi ale art.17 alin.(7), alin.(8), alin.(9), alin.(14), alin.(15), 
alin.(21), alin.(27)- Alte obligaţii pentru Delegatar – pct. 3, 5, 6, 7, 8 şi 9 – Obligaţiile Delegatarului din Capitolul III – 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

80 

Părţile Contractante, Secţiunea 1 – Drepturile şi Obligaţiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziţii Generale privind 
Delegarea din Dispoziţii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
      ►prevederile art.4 alin.(1) şi (2), ale art.5 alin.(1) lit.c), lit.e), lit.g) şi lit.h) şi ale art.17 alin.(2) lit.b - Strategia de 
Dezvoltare – pct.1 şi 2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
      ►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi f) şi alin.(6) lit.a) pct.14, art.37, art.45 alin.(2), 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.” 
Art.II-Se modifică Dispozitivul Hotărârii Consiliului Local nr.57/16.09.2014, care va avea următorul cuprins: 
      „Art.1.-Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistenţei Tehnice de către Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul 
Ianca, in calitate de beneficiar direct al investiţiilor în valoare de 1.899.049,18 Euro din Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020. 
      Art.2.-Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistentei Tehnice în suma de 804 lei, care reprezintă procentul de1% din 
valoarea investiţiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul Ianca are calitatea de beneficiar direct. 
      Art.3.-Suma de 804 lei a fost stabilită conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul contribuţiei la 
cofinanţarea în procent de 1% pentru Asistenţa Tehnică datorată de localităţile beneficiare ale investiţiilor din Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzata în Judeţul Brăila, în perioada de programare 2014-2020, 
prevăzut în Anexa-parte integranta din prezenta hotărâre, unde la poziţia 4 figurează UAT Oraşul Ianca. 
      Art.4.-(1) Se aprobă includerea sumei de 804 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul 
Ianca, cu destinaţia prevăzută la art.2. 
      (2) Suma de 804 lei va fi virată până cel târziu la data de 20.11.2017 în contul RO66 RNCB 0048 0240 8727 0126 al 
SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA, deschis la BCR Brăila, în calitatea sa de beneficiar al finanţării în 
Contractul de Finanţare – Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017/nr.3194 din 17.02.2017.  
      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Chiriţă Fănel George-primarul oraşului 
Ianca.” 
Art.III.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
     Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerinţelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
 
    NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 
     
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                SECRETARUL ORAŞULUI 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

ORAŞ IANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.83 

din 31 octombrie 2017 
   
privind: preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor şi terenului aferent în care au funcţionat Grădiniţa 
şi şcoala primară din satul Berleşti. 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2017; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.5372/04.09.2017 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, prin care se solicită preluarea în 
administrarea consiliului local a clădirilor şi terenului aferent în care au funcţionat Grădiniţa şi şcoala primară din satul 
Berleşti, scoase din reţeaua şcolară din cauza lipsei preşcolarilor şi elevilor; 
      ►dispoziţiile art.112 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.d), 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.-(1) Se aprobă preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor şi terenului aferent în care au funcţionat 
Grădiniţa şi şcoala primară din satul Berleşti, astfel cum sunt evidenţiate la poziţiile 182 şi 215 din Inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al oraşului.  
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      (2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va încheia protocolul de predare-primire a 
bunurilor imobile prevăzute la alin.(1), luându-se măsurile corespunzătoare de conservare a acestora. 
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul de urbanism şi 
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet prin grija 
secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
 
      Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea 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 
             GEORGE STERPU                                                                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BERTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.57 

din 28.09.2017 
 
privind: modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Berteştii de 
Jos, Judeţul Braăila; 
 
 Consiliul Local al comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila, întrunit în şedintă ordinară la data de 23.02.2017; 

Văzând: 
• Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei Berteştii de Jos; 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berteştii de 

Jos; 
• Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Berteştii de Jos; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Berteştii de Jos nr.14 din 23.02.2017 privind 
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Berteştii de Jos; 

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimuljuridic al 
acesteia; 
• Prevcederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
• Prevederile Legii nr.82/1991 Legea Contabilităţii, republicată; 

În temeiul art.36, alin.(2), lit. c), alin.9 şi art.45, alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al comunei Berteştii de Jos, judeţul 
Brăila conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
Art.2  Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie, 
îndeplinindu-se cerInţa de două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteştii de Jos şi pe pagina proprie de internet. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                      SECRETAR COMUNĂ 
GHEORGHE CONSTANŢA CERASELA                                                      NICULAE GHEORGHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.48 

din 29.09.2017 
 
privind: aprobarea rectificării bugetare pe anul 2017 la comuna Frecăţei, judeţul Brăila 
                                      
          Consiliul Local al comunei Frecăţei, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 29.09.2017 
          Ţinând cont de proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei, judeţul Brăila 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei; 
Rapoartele de avizare ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al al Comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu: 
Adresa nr.52.190/19.09.2017 şi Decizia nr.19/19.09.2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Locale 
Brăila; 
Prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite de art.36, alin.(4), lit.a, art.39, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b  din 
Legea nr.215/2001 republicată, legea admnistraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  Se aprobă modificarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, astfel: 

-mii lei- 
Denumirea indicatorilor Influienţe 

an 
Influienţe 
trim.III 

    Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  
Total, din care pentru: 

-42 -42 

     -Finanţarea cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiei lunare 

-40 -40 

    -Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale special integraţi în 
învatamantul de masă 

0 0 

   -Finanţarea cheltuielilor pentru plata stimulentelor educaţionale acordate 
copiilor din familii defavorizate în scopul participării în învaţământul 
preşcolar, potrivit  Legii 248/2015 

-2 -2 

  -Finanţarea suportului alimentar din unităţile pilot, potrivit prevederilor 
O.U.G.  nr. 72/2016 

0 0 

 
Art.2 a) Se majorează sursa de venit, Cote defalcate din impozitul pe venit = 205 mii lei 
                       b) Se majorează urmatoarele capitole pe cheltuieli = 205 mii lei 
                          1.Cap. Autorităţi publice şi acţiuni externe        =114 mii lei 
                          2.Cap. Ordine publică şi siguranţă                     =  15 mii lei 
                          3.Cap.Cultură recreere şi religie                         =   2 mii lei 
                          4.Cap. Asigurări şi asistenţă socială                    =  19 mii lei 
                          5.Cap.Locuinţe, servicii şi dezvoltare                 =  55 mii lei 
Art.3 Prin grija secretarului comunei şi al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire şi la cunostinţă tuturor persoanelor şi instituţiilor îndreptăţite. 
             
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.49 

din 29.09.2017 
 
privind: aprobarea Programului pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2018 la comuna 
Frecăţei, judeţul Brăila. 
  
          Consiliul Local Frecăţei, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară de lucru la data de 29.09.2017; 
          Ţinând cont de adresa nr.15549/11.09.2017 a Consiliului judeţean Brăila, Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice; 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Frecăţei 

În conformitate cu: 
Prevederile art.22 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor 
prevederile art.36, alin.(1), art.45, alin.(1), şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Programul pentru întreţinerea drumurilor de interes local, pentru anul 2018 la Unitatea Administrativ 
Teritorială Frecăţei, judeţul Brăila, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prin grija secretarului comunei şi al compartimentului de resort din cadrul primăriei, prevederile prezentei hotărâri 
vor fi aduse la îndeplinire şi la cunoştinţă tuturor persoanelor şi instituiţiilor îndreptăţite. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Frecăţei şi pe pagina proprie de internet. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 
    
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.50 

din 29.09.2017 
 
privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local Frecăţei nr.35/30.06.2017 
 
          Consiliul Local Frecăţei, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară de lucru la data de 29.09.2017 
          Ţinând cont de adresa nr. 6785/25.09.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei; 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Frecăţei; 

În conformitate cu:  
Prevederile art.36, alin.(1), art.45, alin.(1), şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Frecăţei numărul 35/30.06.2017, cu privire la „Aprobarea scutirii de 
la plata majorărilor de întârziere prevăzute la art.185, alin.(1), lit. b şi alin.(7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură Fiscală, unor persoane juridice” 
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică retroactiv, de la data emiterii actului administrativ, respectiv 30.06.2017. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei şi al compartimentului de resort din cadrul primăriei, prevederile prezentei hotărâri 
vor fi aduse la îndeplinire şi la cunostinţă tuturor persoanelor şi instituţiilor îndreptăţite. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.51 

din 29.09.2017 
 
privind: aprobarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente cu deplasările şi naveta personalului 
didactic şi didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale Frecăţei. 
  
          Consiliul Local Frecăţei, judeţul  Brăila, întrunit în şedinţă ordinară de lucru la data de 29.09.2017; 
          Ţinând cont de adresa nr. 696/30.08.2017 a Şcolii Gimnaziale Frecăţei prin care solicită decontarea navetei 
personalului didactic şi didactic auxiliar; 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei; 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Frecăţei; 

ÎN CONFORMITATE CU: 
Prevederile art.104, alin.(3) din Legea nr.128/1997, privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Prevederile art.36, alin.(1), art.45, alin.(1), şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă fondurile necesare acoperirii cheltuielilor aferente cu deplasările şi naveta personalului didactic şi 
didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale Frecăţei, pentru lunile iulie şi august – 2017 în sumă totală de 693 lei.  
Art.2 Prin grija secretarului comunei şi a compartimentului de resort din cadrul primăriei, prevederile prezentei hotărâri 
vor fi aduse la îndeplinire şi la cunostinţă tuturor persoanelor şi instituiţiilor îndreptăţite. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.52 

din 29.09.2017 
 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,REABILITARE, AMENAJARE 
ŞI EXTINDERE ŞCOALA GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”  
 

Consiliul Local al comunei Frecăţei, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.09.2017; 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei, precum şi raportul compartimentului 

financiar-contabil privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţie ,,REABILITARE, 
AMENAJARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA” 

Văzând  avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecăţei; 
În baza Hotărârii Guvernului nr.28/09.11.2008, 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; 

În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.b), coroborat cu prevederile art.36, alin.(4), lit.d), art. 45 alin.(2), lit.e), 
precum 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 proiectul de investiţii “REABILITARE, AMENAJARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA GENERALĂ CLS I-VIII 
SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”, se aprobă Documentaţia tehnică elaborată (Documentaţie de Avizare a 
lucrărilor de intervenţie, Proiect Tehnic, Caiete sarcini)  
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Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE, AMENAJARE ŞI EXTINDERE 
ŞCOALA GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”, conform Devizului General, ce 
constituie Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă indicatorii tehnici pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE, AMENAJARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA 
GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”:  
Lucrări de reabilitare şi amenajare Şcoala Generală cu clasele I-VII: 205 mp 
Lucrări de Construire Anexa nouă: 65.5 mp 
Art.4 Se aprobă valoarea totală pentru obiectivul de investiţii  “REABILITARE, AMENAJARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA 
GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”:  conform  Devizului proiectului, ce constituie 
Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:  
Valoarea totală a proiectului fară TVA: 508.632,00 lei 
Valoarea totală a proiectului cu TVA: 605.273,00 lei 
Valoarea C+M fară TVA: 477.132.00 lei 
Art.5 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului de investiţii “REABILITARE, AMENAJARE ŞI 
EXTINDERE ŞCOALA GENERALĂ CLS I-VIII SAT TITCOV, COM. FRECĂŢEI, JUD. BRĂILA”: şi aplicarea acestuia în 
vedrea obţinerii finanţării în cadrul PNDL; 
Art.6 Se aprobă angajamentul de asigurare a cheltuielilor de funcţionare şi mentenanţă a prezentului obiectiv de investiţii 
în concordanţă cu contractul de finanţare. 
Art.7 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii precum şi asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în 
cadrul programului, conform bugetului proiectului astfel: 
Finanţarea solicitată în cadrul programului PNDL în suma de: 557.773 lei 
Contribuţia proprie în cadrul programului asigurată de beneficiar: 37.500 lei 
Art.8  (1) Se mandatează Primarul comunei Frecăţei,  pentru semnarea documentelor necesare investiţiei; 
           (2) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei Frecăţei; 
            (3) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi juridice interesate prin grija secretarului 
Comunei Frecăţei  
 
Adoptată  în  unanimitate la  data  de  29.09.2017 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Frecăţei şi pe pagina proprie de internet. 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.53 

din 31.10.2017 
 
privind : aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții 
Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se 
vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în 
perioada 2014 – 2020 
 
         Consiliul Local al Comunei Frecăței, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 31.10.2017; 
            Având în vedere: 
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care ni s-a solicitat 
aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată - actualizate (august 2017) și ni 
s-au comunicat : 
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din 03.10.2017, prin care i se solicită 
sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor de aprobare a 
Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – 
Actualizate (august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată 
(august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 
2017); 
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din dată de 02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Brăila în perioada 2014-2020” – Faza studiu de fezabilitate -. 
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de alimentare cu apă și pe sistemul de 
canalizare; 
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- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiilor; 
- Hotărârea nr.42 din 18.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din 
Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 - a Consiliului Local al Comunei Frecăţei; 
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din 
Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociatiei; 
- Hotărârea nr.18 din 27.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al 
județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a Consiliului Local al Comunei Frecăţei; 
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al 
județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a Adunării Generale a Asociatiei; 
- Hotărârea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă 
și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 
2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în 
perioada 2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociatiei; 
- prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- prevederile art.37 alin.1 și alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Frecăţei; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local și al aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 și alin.7 
lit.a), art.37, art.45 alin.1 și alin.2 lit.d), 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, coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 
3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1 – (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 
2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 
Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
Art.2 – (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – 
Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 
Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
Art.3 – Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Frecăței domnul Bălan Ionel, iar Secretarul 
Comunei o va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate, în termen 
legal. 
 
 Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9  voturi, din numărul total de 9 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se 
cerință de majoritate din numărul total al consilierilor locali în functie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Frecăţei şi pe pagina proprie de internet. 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.54 

din 31.10.2017 
 

privind : aprobarea contribuției de 1% la cofinanțarea Asistenței Tehnice, de către Unitatea Administrativ 
Teritorială Comună Frecăței, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020 
  

Consiliul Local al Comunei Frecăței, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 31.10.2017 
  Ţinând cont de :         
- Adresa nr.883 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin care ni s-a solicitat 
adoptarea prezenței Hotărâri și ni s-au comunicat : 
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- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din 03.10.2017, prin care i se solicită 
sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor privind asigurarea 
cofinanțării Proiectului de Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
- Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr.3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SĂ în calitate de Beneficiar al finantarii; 
- Centralizatorul privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de UAT-
urile Beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul 
Brăila în perioada de programare 2014 – 2020, în care la poziția 13 figurează UAT Comună Frecăţei. 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frecăței privind aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de 
alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017); 
 - prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finanțare - alin.1 și alin.2 și ale Articolului 3 - Valoarea Contractului 
din Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr.3194 din 17.02.2017; 
- prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 – potrivit cărora „în înțelesul art.3 alin.1 din CG, valoarea cofinanțării eligibile a 
beneficiarului reprezintă cofinanțarea autorităților publice locale” și ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi și obligații 
suplimentare ale Părților din Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă / apă uzată din Anexă 1 – Condiții 
Specifice aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - la Contractul 
de Finantare; 
- prevederile alineatului 7 - Finanțarea investițiilor și cofinanțarea - (numerotare corectată din alineatul 8 în alineatul 7 prin 
Actul Adițional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării 
Generale a Asociației nr.10 din 07.05.2010) din Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte Surse de Venit din Capitolul 1 - 
Sistemul Financiar din Titlul ÎI - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 și 5 și ale Articolului 17 alineatul 7, 
alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,             alineatul 21, alineatul 27 - Alte obligații pentru Delegatar - 
punctele 3, 5, 6, 7, 8 și 9 – Obligațiile Delegatarului din Capitolul III – Părțile Contractante, Secțiunea 1 – Drepturile și 
Obligațiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegare din Dispoziții Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile art.8 alin.1 și alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 2013, 
astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016; 
- prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 
2013; 
- prevederile art.9 alin.1 litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 2013; 
- prevederile art.12 alin.1 litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată în 
anul 2015; 
- prevederile art.4 alin.1 și alin.2, ale art.5 alin.1 litera c), litera e), litera g) și litera h) și ale art.17 alin.2 lit.b - Strategia de 
Dezvoltare (include și Master Planul pentru Servicii și nu reprezintă numai Master Planul) - punctele 1 și 2 din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
 - Referatul de aprobare al primarului comunei Frecăţei; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.f), alin.6) lit.a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1 și 
alin.2 litera a) și litera d), 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice, de către Unitatea Administrativ Teritorială Comună 
Frecăței, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor în valoare de 1.253.534,31 EURO din Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020. 
Art.2 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice în suma de 524 lei, care reprezintă procentual 1% din 
valoarea investițiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritorială Comună Frecăței are calitatea de Beneficiar direct. 
Art.3 Suma de 524 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul contribuției la 
cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investițiilor din 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare 2014 – 
2020 - Anexă și parte integrantă din prezența Hotărâre - în care la poziția 13 figurează UAT Comună Frecăţei. 
Art.4 (1) Se aprobă includerea sumei de 524 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unității Administrativ Teritoriale Comună 
Frecăței, cu destinația prevăzută la Art.2 de mai sus. 
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(2)  Suma de 524 lei va fi virată până cel târziu la dată de 20 Noiembrie 2017 în contul RO66 RNCB 0048 0240 8727 
0126 al SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ, deschis la BCR Brăila, în calitatea să de Beneficiar al 
finanțării în Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017. 
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Frecăței domnul Bălan Ionel, iar Secretarul 
Comunei va comunica un exemplar original 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 9 voturi, din numărul total de 9 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se 
cerință de majoritate din numărul total al consilierilor locali în functie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Frecăţei şi pe pagina proprie de internet. 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.55 

din 31.10.2017 
 
privind:   aprobarea procedurii licitației publice în vederea închirierii/constituirii dreptului de superficie titlu 
oneros pentru terenul din intravilanul satului Agaua, stradă Vlad Ţepeș, nr. 150, în suprafaţă  de 4.710 mp, 
aparţinând domeniului privat al comunei Frecăței, județul Brăila, situat în Tarlaua 10, Parcelă 289, înscris în 
cartea funciară 73300, cu număr cadastral 73300 destinat execuției unei case de locuit și anexe gospodareşti 
   
              Consiliul Local al comunei Frecăței,județul  Brăila,întrunit în ședința ordinară la data de 31 octombrie 2017 
              AVÎND  ÎN  VEDERE: 
-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local și al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
-Expunerea de Motive prezentată de primarul comunei Frecăței, județul Brăila 

TINÂND CONT DE : 
-Hotărârea Consiliului Local nr. 29/22.04.2016, privind aprobarea Regulamentului referitor la închirierea/constituirea 
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor bunuri din domeniul privat al comunei Frecăţei 
-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare 
-Art. 693-702, art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, 
respective ale art. 3 și art. 4  din Legea nr.199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptate la 
Strasbourg pe 15.10.1985 
-Prevederile  Legii  nr.273/2006 privind finnatele publice locale – actualizata 

ÎN BAZA: 
-Art.36,alin.(1), alin.(2) și art.45 alin.(1)  precum și prevederile art.115, alin.(1), lit b din Legea nr.215/2001-
republicată,legea administrației publice locale,cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

                                                                                                                      - 
Art.1. Se aprobă  că nivelul minim al redevenței pentru concesionarea/constituirea dreptului de superficie asupra 
terenului înscris în Cartea Funciară 73300, număr cadastral 73300, localitatea Agaua, str. Vlad Ţepeș, nr. 150 în vederea 
realizării unei gospodării , să fie de 776 lei/an. 
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind licitația concesiunarii terenului din intravilanul localității Agaua, în suprafață 
de  4.710 mp mp, aparținând domeniului privat al comunei, destinat execuției unui gospodării (casă de locuit și anexe 
gospodărești), conform Anexei 1 la prezenta hotărâre 
Art.3. Se aprobă Studiul de Oportunitate, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru concesiune teren în suprafață de 4.710 mp, domeniul privat al 
comunei în admnistrararea Consiliului Local Frecăței înscris în Cartea Funciară 73300, număr cadastral 73300, 
localitatea Agaua, comună Frecăței, destinat execuției unui gospodării, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 
Art.5. Pentru ducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se va numi o comisie de licitație prin dispoziția primarului 
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Art.6. Prin grijă compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecăței și a 
secretarului,prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire și la cunoștință celor în  dreptatiti. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Frecăţei şi pe pagina proprie de internet. 
   
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRĂILA 

COMUNA FRECĂŢEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr.56 

din 31.10.2017 
 

privind: aprobarea rectificării bugetare pe anul 2017 la comună Frecăței, județul Brăila                                     
  
             Consiliul Local al comunei Frecăței,județul Brăila, întrunit în ședința ordinara   
la dată de 31.10. 2017 
              Ţinând cont de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Frecăței, județul Brăila 
            AVÎND ÎN VEDERE: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Frecăţei 
-Rapoartele de avizare ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al al Comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local 
           ÎN CONFORMITATE CU: 
-Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr.1362/29.09.2017 
-Prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin.(4), lit. a , art.39, alin.(1), art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b  din 
Legea nr.215/2001 – republicată, legea admnistrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1.  Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local pe sursă de venit “Finanţarea Programelor Naţionale de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 1.607.952,33 lei 
Art.2    Se aprobă majorarea  următoarelor capitol pe cheltuieli de capital “ Drumuri și poduri” cu suma de 1.307.952,33 
lei, pentru obiectivul de investiții  “ Modernizarea drumului comunal 57, segmental Salcia-Agaua, comună Frecăței, 
județul Brăila. 
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei  la capitolul “Alte Servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei” pentru 
obiectivul de investiții, nou înfiinţat “Lucrări de reparații împrejmuire Biserică sat Agaua, comună Frecăței, județul Brăila” 
Art.4. La Secţiunea Funcționare, s-a prevăzut suma de 6.000 lei pentru achiziționare lemne foc iarnă pentru Capitolul 
Autorități Publice 
Art.5. Prin grijă secretarului comunei și al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prevederile prezentei hotărîri vor fi aduse la îndeplinire și la cunoștință tuturor persoanelor și instituțiilor indreptatite 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      SECRETAR COMUNĂ 
                 NICULAE SOCOL                                       SĂNDEL MOROGAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.46 
din 29.09.2017 

 
privind:  „Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Jirlău, judeţul Brăila, pe anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei Jirlău privind rectificarea bugetului local pe anul 
2017. 
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlău; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;    
• adresa nr. 52.190/19.09.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila prin care se comunica 
Decizia nr. 19/19.09.2017, adresa nr. 1330/22.09.2017 a Şcolii Gimnaziale Jirlău de propunere de buget rectificat;                           
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• prevederile H.C.L. Jirlău nr.14/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Jirlău pe anul 2017; 
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Jirlău, judeţul Brăila, pe anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020,conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul compartimentului financiar 
contabil. 
Art. 3  Prin grijă secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi. 
 
Nr. 46 
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet. 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.47 
din 29.09.2017 

 
privind: „Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al a Asociaţiei  Sportive Jirlău pe anul 2017” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

• Raportul privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al a Asociaţiei  Sportive Jirlău pe anul 2017. 
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlău; 
• prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;    
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    
• art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă;; 
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• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control, raportul 
Comisiei pentru învăţămînt sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi de agrement. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al a Asociaţiei  Sportive Jirlău pe anul 2017 conform anexei 
1 la prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul compartimentului financiar 
contabil. 
Art.3  Prin grijă secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi. 

 
Nr. 47 
Adoptată în şedinţa din 29 septembrie 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.            
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.48 
din 29.09.2017 

  
privind: aprobarea Dispoziţiei Primarului Comunei Jirlău, judeţul Brăila nr. 403/06.09.2017 privind redistribuirea 
de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar 
 
 Consiliul Local al comunei Jirlău, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 29.09.2017 
 Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 403/06.09.2017 şi raportul de specialitate al compartimentului fianciar 
contabil; 

Luând în considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi control. 

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1),  art.45 şi art.115 din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă Dispoziţia Primarului Comunei Jirlău, judeţul Brăila nr. 403/06.09.2017 privind redistribuirea de credite 
bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, aşa cum a fost emisă şi Anexele acesteia. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiar contabil. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, precum şi celor interesaţi de către 
secretarul comunei. 
 
Nr. 48 
Adoptată în şedinţa din 29 septembrie 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.49 
din 29.09.2017 

  
privind: „Desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local Jirlău în relaţie cu Şcoală Gimnazială Jirlău" 
 

Consiliul Local al comunei Jirlău, întrunit în şedinţa ordinară din dată de 29.09.2017 
Având în vedere  

 - solicitarea directorului Şcolii gimnaziale Jirlău formulat prin adresa 1008/12.09.2017, înregistrată la Primăria comunei 
Jirlău sub nr.5136/12.09.2017,  
 - referatul de aprobare al primarului comunei Jirlău, în calitatea să de iniţiator; 
 - raportul de avizare al Comisiei pentru învăţămînt sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi de agrement din 
cadrul Consiliului local Jirlău  

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 96 alin.(2) litera b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art.1, art.4 alin(1) litera b), art.5 alin(1) litera a) şi art.7 alin(1) litera b) din Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 
4.619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.11 alin.(4) litera e) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ; 
d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Consilierii locali: domnul Stroe Dobrică şi domnul Mucea Zinel sunt desemnaţi că reprezentaţi ai Consiliului Local al 
comunei Jirlău în Consiliul de administraţie din cadrul Şcolii Gimnaziale Jirlău. 
Art.2 Doamna consilier Purice Mirela este desemnată că reprezentant al Consiliului Local al comunei Jirlău în Comisia 
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Jirlău. 
Art.3 Domnul consilier Aristotel Vasile este desemnat că reprezentant al Consiliului Local al comunei Jirlău în Comisia 
pentru Prevenirea şi combaterea violenţei din cadrul Şcolii Gimnaziale Jirlău. 
Art.4 Consilierii locali nominalizaţi la art.1,art.2 şi art. 3 desemnaţi în Consiliul de administraţie, în Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi Comisia pentru Prevenirea şi combaterea violenţei din cadrul Şcolii gimnaziale Jirlău  
sunt numiţi pentru perioada rămasă a mandatului 2017-2020. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, precum şi celor interesaţi de către 
secretarul comunei. 
 
Nr. 49 
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.50 
din 29.09.2017 

  
privind: „Îndreptarea unei erori materiale la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/28.02.2017 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare drumuri în comună Jirlău, judeţ Brăila şi 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la stadiul Studiu de Fezabiliate ai obiectivului de investiţii Modernizare 
drumuri în comună Jirlău, judeţ Brăila”  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Drăguţ Daniel, privind „Îndreptarea unei erori materiale 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/28.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii Modernizare drumuri în comună Jirlău, judeţ Brăila şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la stadiul Studiu 
de Fezabiliate ai obiectivului de investiţii Modernizare drumuri în comună Jirlău, judeţ Brăila” 
- Dispoziţiile art.41,alin.1 şi 2 şi art.44 din Legea nr.273/2006,privind finanţele publice locale ,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare localã 
- Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finanţare a PNDL; 
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Studiul de Fezabiliate privind investiţia Modernizare drumuri în comună Jirlău, judeţ Brăila întocmit de către SC 
Drum Proiect Activ SRL Buzău; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi 
control. 

 În baza prevederilor: 
art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 şi art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, 
republicată ,cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 În cuprinsul art. 1 al H.C.L. nr. 10 din dată de 28.02.2017 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri în comună Jirlău,judeţ Brăila„ , exprimarea „lungimea totală a investiţiei : 
12.909 m” se înlocuieşte şi se va citi  „lungimea totală a investiţiei : 11.963,59 m” . 
Art.2 Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 10 din dată de 28.02.2017 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri în comună Jirlău,judeţ Brăila„ sunt şi rămân valabile. 
Art.3 Se aprobă Studiul de Fezabilitate întocmit de către SC Drum Proiect Activ SRL Buzău privind investiţia 
„Modernizare drumuri în comună Jirlău,judeţ Brăila„. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, precum şi celor interesaţi de către 
secretarul comunei. 
 
Nr. 50 
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie  
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.51 
din 29.09.2017 

  
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al Comunei Jirlău în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
”ECO DUNĂREA”  Brăila 
 
              Consiliul Local al Comunei Jirlău, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la dată de 29 septembrie 2017; 
 Având în vedere: 
 - Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila, privind 
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al 
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei 
Contractului de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că 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” ; 
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- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c,  art. 10 alin.(5) şi alin 
(5^1) şi art. 32 alin. (4); 
- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere 
de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin procedura de 
licitaţie deschisă, aprobată în cadrul  Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  
Brăila;  
-  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jirlău nr 5 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 că obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la 
Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ; 
- Prevederile art.16 alin.3 lit.o) coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;  
- Referatele de avizare ale : 

În temeiul prevederilor art.11, art. 14, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 şi alin.7 lit.a), 
art.45 alin.1, art.62 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se acordă mandat special domnului Drăguţ Daniel, primarul Comunei Jirlău, că reprezentant legal al Comunei 
Jirlău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze: 
• prelungirea duratei contractului pentru perioada succesivă de un an şi jumătate, începând cu dată de 
18.12.2017, şi va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni 
operaţional, în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune având că obiect: “Delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  
acestora la Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevăzut la Anexă 1, parte integrantă din prezenta 
Hotărâre ; 
• Actul Adiţional nr. 7  se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”   Brăila, în 
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.  
Art.2 Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”   Brăila, cu sediul în 
municipiul Brăila, str Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la 
Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009 , al cărei membru este Comună Jirlău, să semneze - în numele şi pe 
seama Comunei Jirlău  - Actul Adiţional nr. 7  la  Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul 
Brăila şi depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Preşedintele Asociaţiei, 
Domnul Francisk Iulian Chiriac . 
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Drăguţ Daniel personal prin participarea la 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila. 
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila şi altor instituţii interesate. 
 
Nr. 51 
Adoptată în şedinţa din 29.09. 2017 
Cu un număr de 11 voturi  
Din numărul total de 13 consilieri în funcţie 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet. 
           
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                        SECRETAR COMUNĂ 
                     PURICE MIRELA                                                                                               CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 36 

din 29 Septembrie  2017 
 

privind: aprobarea  inidicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul  de investiţii  ,,  Modernizare iluminat 
stradal în comună Zăvoaia, judeţul Brăila“ 
 
              Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA , judeţul Brăila,întrunit în şedinţa ordinară din  dată de 29 Septembrie 2017 
              Având în vedere : 
               - Prevederile  art. 36 alin.1, alin 2 , lit. b, coroborat cu  alin 4 lit. d ; din Legea  215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările  şi  completările   ulterioare, 
               - Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;                                                                                                                                                 
- OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului  naţional de dezvoltare locală.   
-  referatul  de specialitate  întocmit de persoană cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăvoaia; 
- expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia ; 
- Devizul General al obiectivului de investiţii ,, Modernizare iluminat stradal în comună Zăvoaia , judeţul Brăila “ 
- raportul de avizare favorabil al  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia   
                În temeiul  art. 45 alin 1 , coroborat cu art. 115 alin 1 lit. b  ; din Legea  215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările  şi  completările   ulterioare,         

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru   obiectivul  de investiţii ,, Modernizare iluminat stradal în comună 
Zăvoaia , judeţul Brăila: 
              1)  Valoarea totală ( ÎNV) , inculusiv TVA  559.943,48 lei din care :  
                               -    construcţii montaj ( C+M )    516.103,00  lei   
              2)  Eşalonarea  investiţiei ( INV/C+M): 
                      - anul I : 559.943,48 lei /  516.103,00 lei  
              3)  Durata de realizare (luni) : 5 luni  
              4)  Capacităţi ( în unităţi fizice valorice ): 
 

                          Numărul aparatelor de iluminat noi  500 
Numărul total al aparatelor de iluminat  500 
Puterea electrică instalată a aparatelor de iluminat noi [W] 15000 
Puterea electrică instalată totală [W] 15000 
Consumul de energie electrică anual [ KWh] 60000 
Cost energie electrică anual estimat [ RON fără TVA ]  26676 
     

Art.2  Secretarul comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, va comunica prezenta hotărâre domnului Primar, compartimentului 
contabilitate, Instituţiei Prefectului – judeţul Brăila cât şi persoanelor interesate  şi  adusă la cunoştinţă publică  prin 
afişare .  

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR COMUNĂ DELEGAT                                                                                                  
BURLACU NECULAI                                                                            NISIPEANU ECATERINA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 37 

din 29 Septembrie  2017 
 

privind: aprobarea cofinanţării  pentru obiectivul  de investiţii  ,, Modernizare iluminat stradal în comună Zăvoaia, 
judeţul Brăila“.  
 

Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA , judeţul Brăila,întrunit în şedinţa ordinară din  dată de 29.09.2017; 
Având în vedere :     
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 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 
 - OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului  naţional de dezvoltare locală.   
 - expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia ; 
 - Devizul General al obiectivului de investiţii ,, Modernizare iluminat stradal în comună Zăvoaia, judeţul Brăila “  
- raportul de avizare favorabil al  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia  

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă asigurarea  cofinanţării   pentru   obiectivul  de investiţii ,,Modernizare iluminat stradal în comună 
Zăvoaia, judeţul Brăila“, în suma de 41.542,35 lei , format din: 
 

3,1,1 Studii de teren 0.00 
3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 
3,1,3 Alte studii specifice 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 297.50 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 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 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 35700.00 

3,5,4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 
3,7,1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 
3,7,2 Auditul financiar 0.00 
3,8,1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 
3,8,1,1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 

3,8,1,2 
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 
de Stat în Construcţii 

0.00 

3,8,2 Dirigenţie de şantier 774.15 
5,1,2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa 
Constructorilor  4770.70 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 

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

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR COMUNĂ DELEGAT                                                                                                  
BURLACU NECULAI                                                                            NISIPEANU ECATERINA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 38 

din 29 Septembrie  2017 
 

privind: rectificarea   bugetului  local al  Comunei  Zăvoaia,  judeţul Brăila,  pe  anul  2017  
 
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila , întrunit în şedinţa ordinară publică de lucru,  din dată de  29.09.2017; 

Având în vedere: 
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 - expunerea de motive  a  primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugau Stănică 
-Referatul  de specialitate înregistrat  sub nr.  3973/ 2017, întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul 
primăriei , semnat de doamna contabil ,  Radu Liliana ;  
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia . 
- Legea 6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017 
- O.U.G.  63/2017, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

În baza art.19 alin 2 din  Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În coformitate cu art.  36 ,   art. 45  coroborat cu  art. 115 alin 1 lit. b  ,  art. 47  din Legea  215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi  completările   ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local al  Comunei  Zăvoaia pe anul 2017  astfel: 
a) La partea de venituri:  
- pe sursă  11.02.02   = +   57  mii lei ; 
b) La partea de cheltuieli: 
 -la capitolul   68.02. titlul 57.02   =  + 55  mii lei  
- la capitolul 65.02. titlul 57.02.  = + 2 mii lei  
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a  prezenţei Hotărâri se însărcinează domnul Stănică Drugau, primarul Comunei  Zăvoaia 
, ordonator principal de credite şi  compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Zăvoaia, prin doamna contabil,  Radu Liliana ; 
Art.3 Prin grijă secretarului comunei Zăvoaia, prezenta Hotărâre se va comunica în termenul legal, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Brăila, Primarului comunei, compartimentului  contabilitate, instituţiilor şi persoanelor interesate;     

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR COMUNĂ DELEGAT                                                                                                  
BURLACU NECULAI                                                                            NISIPEANU ECATERINA 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA  ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 39 

din 29 Septembrie  2017 
 
privind:  desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local  Zăvoaia , că membrii în  Consiliul de administraţie  al 
Şcolii Gimnaziale ,, Alexandru Vechiu ,, Comună Zăvoaia, pentru anul şcolar 2017-2018; 
 
 Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA , judeţul Brăila,întrunit în şedinţa ordinară din  dată de 29.09.2017; 
Având în vedere :  
- expunerea de motive  a  primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugau Stănică 
- Referatul  de specialitate al secretarului delegat al comunei Zăvoaia ;  
- Adresa nr. 2018/04.09.2017, a Şcolii Gimnaziale ,, Alexandru Vechiu ,, Comună  Zăvoaia; 
- art. 4,  alin. 1,  lit. b şi art. 7, alin. 1, lit. b, din Anexă la  Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale  nr. 4619 /2014, pentru 
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia . 

În conformitate cu art. 36 , alin 2 , lit. d , coroborat cu alin 6 lit. a , pct. 1 ; art. 45  coroborat cu art. 115 alin 1 lit. b  
; art. 47 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi  completările   ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se desemnează  reprezentanţii Consiliului Local Zăvoaia că membrii în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale ,, Alexandru Vechiu ,, Comună Zăvoaia, pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează: 
1. Dl. Mânca  Ionel – viceprimar comună   
2. Dl. Radu  Dumitru – consilier local  
Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri  se însărcinează persoanele nominalizate la art. I  
Art.3   Scretarul comunei,va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Zăvoaia,  Şcolii Gimnaziale  ,,Alexandru 
Vechiu ,,  Comună Zăvoaia, persoanelor nominalizate la art. I , Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi o va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare. 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR COMUNĂ DELEGAT                                                                                                  
BURLACU NECULAI                                                                            NISIPEANU ECATERINA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 69 

din 07.09.2017 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
  
       Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa sa din data de 07 septembrie 2017; 
       Având în vedere prevederile art. 37, alin.1 coraborat cu art.42 din Legea 215/2001 şi a regulamentului de funcţionare 
a Consiliilor locale ; 
        În temeiul art.35 alin.1 din legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1.- Se alege pe o perioadă de trei luni ca preşedinte de şedinţă domnul COMAN MIHAI care va conduce şedinţele 
consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.  
ART.2.- Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare şi va fi comunicată celor 
interesaţi. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 70 

din 07.09.2017 
 

privind: modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 
 

Consiliul local al comunei  Galbenu , judeţul Brăila  întrunit în şedinţă  ordinară la data de 07.09.2017, 
             Având în vedere: iniţiativa 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 finanţele publice locale actualizată, 
             În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia 
publică locală, 
             În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia 
publică locală, Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă  modificarea Bugetului  local de venituri şi cheltuieli al comunei Galbenu pe anul 2017, în conformitate 
cu anexele nr.1,2 si 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  
Art.2  Se aprobă  Lista de investiţii din bugetul local  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu instituţiilor şi persoanelor interesate 
.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Galbenu  şi compartimentul  de 
contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Galbenu, 
Art.4 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  

Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 

                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 71 

din 07.09.2017 
 

privind: completarea “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Galbenu, judeţul Brăila 
prin includerea sistemului de iluminat public stradal” 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.09.2017; 
 Având în vedere: 

- raportul primarului comunei Galbenu, referatele compartimentelor de specialitate şi raportul de avizare al 
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control din cadrul 
Consiliului local; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 18/05.05.2011 modificată şi completată; 
- Potrivit prevederilor art.1, art.4, alin.6 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Având în vedere: 
- art.3, art.21 si art.22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 36, alin.2, lit. c), din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.1, si art.115, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Consiliul local aprobă completarea “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Galbenu, 
judeţul Brăila prin includerea sistemului de iluminat public stradal, poziţia nr.47 conform datelor din Anexa nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează HCL nr.18/2011 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei, modificată şi completată. 
Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor şi Instituţiilor interesate prin grija secretarului comunei 
Galbenu. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
  
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 72 

din 07.09.2017 
 

privind: instrumentarea proiectului Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, judeţul Brăila, conform 
cerinţtelor programului PNDL 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.09.2017; 
 Având în vedere: 

- conform OUG nr.28 din data de 10.04.2013 pentru Programul Naţional de dezvoltare locală “Modernizarea 
satului românesc”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- conform Ordinului nr. 1851/2013 penru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional 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 administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, judeţul Brăila, 
conform cerinăelor programului PNDL; 
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform anexei, ai documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
pentru Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, judeţul Brăila; 
 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA 559.401,16 lei 
 ( în preţuri – luna 08, anul 2017, 1 euro=4.575 lei) din care: 

- construcţii – montaj (C+M): 515.567,50 
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
 - anul I; 559.401,16 lei/515.567,50 lei 
3. durata de realizare (luni) 5 luni 
4. capacitate (în unităţi fizice şi valorice); 
 Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanţă – elemente fizice/capacitate fizice care să indice 
atingerea ţintei obiectivului de investiţii 
 
Caracteristică Scenariul 1 Scenariul 2 
Numar de aparate de iluminat noi cu LED-
uri 

500(30W) 500(60W) 

Numar total de aparate de iluminat 500 500 
Putere instalată(w) 15000 30000 
Grad de protecţie IP66 IP66 
Rezistenţă la impact IK10 IK10 
Eficienţă luminoasă min. (lm/W) 140 140 
Factorul de putere minimă 0,95 0,95 
Indice de tredare a culorilor >70 >70 
Durata de viaţă (la o degradare a fluxului 
luminos de maximum 20% pentru 
temperatura medie a joncţiunilor <85*C la 
temperatura ambiantă de 25 *C) ( ore) 

100000 100000 

 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Galbenu, cu sprijinul Consiliului 
Local;. 
Art. 4 Prin grija secretarului unităţii administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 73 

din 07.09.2017 
 

privind: aprobarea asigurării unei cofinanţări din partea beneficiarului, pentru susţinerea implementării 
proiectului “Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, judetul Brăila, conform cerinţelor programului 
PNDL” 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.09.2017; 
 Având în vedere: 

- conform OUG nr.28 din data de 10.04.2013 pentru Programul Naţional de dezvoltare locală “Modernizarea 
satului romanesc”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- conform Ordinului nr. 1851/2013 penru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional 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 administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

102 

Art.1 Se aprobă asigurarea unei cofinanţări din partea PNDL – 517.864,6 lei şi din partea Beneficiarului de 41.536,6 lei, 
pentru susţinerea implementării proiectului “Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, judeţul Brăila, conform 
cerinţelor programului PNDL”; 
Din care: 
 
3.1.1. 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. Documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 
0,00 

3.3. Expertizare tehnică 297,50 
3.4. Certificarea performanţei energetice şi 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/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 
35700,00 

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

0,00 

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

investiţii 
0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 
3.8.1.1. Pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 773,35 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa 

Constructorilor 
4765,75 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 
6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 
 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Galbenu, cu sprijinul Consiliului 
Local; 
Art.4 Prin grija secretarului unităţii administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 74 

din 07.09.2017 
 
privind: constatarea încetarii mandatului de consilier local a domnului Tudor Dorin 
 
        Consiliul Local al comunei Galbenu , judeţul Brăila întrunit în şedinţa sa din data de  07 septembrie 2017; 
        Având în vedere prevederile Legii 393/2004, art.9, alin.2, lit. a) si alin.3, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul art. 45 alin. (1), art.115, alin.(1), lit.b), din legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1.- Se constată încetarea mandatului de consilier local a domnului Tudor Dorin, candidat din partea Partidului Social 
Democrat, ca urmare a renunţării acestuia din funcţia de consilier local; 
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ART.2- Mandatul devenit vacant va fi ocupat de primul candidat supleant de pe lista P.S.D. care îndeplineşte condiţiile 
legale;  
ART.3- Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă prin afişare şi va fi comunicată celor 
interesaţi. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 75 

din 07.09.2017 
 
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al Comunei Galbenu în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila 
 
        Consiliul Local al Comunei GALBENU, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.09.2017; 
 Având în vedere: 
 - Adresa nr. 858/07.08.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila, privind 
necesitatea acordării în prealabil a unui mandat special Primarulului Comunei, în calitate de reprezentant legal al 
Comunei, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei prelungirea duratei 
Contractului de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de 
transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea acestora la Depozitul ecologic 
Muchea”; 

- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată – art. 8 alin. 3 lit. c,  art. 10 
alin.(5) şi alin (5^1) şi art. 32 alin. (4); 

- Hotărârea nr.3 din 14.02.2013 privind “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri 
menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea”, prin 
procedura de licitaţie deschisă, aprobată în cadrul  Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO 
DUNĂREA”  Brăila;  

-  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galbenu nr. 76 din 28.12.2012 privind aprobarea delegării prin 
concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea 
acestora la Depozitul ecologic Muchea; 

- Contractul  de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a 
serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi depozitarea  acestora la 
Depozitul ecologic Muchea” - art.8, alin.1 ; 

- Prevederile art.16 alin. 3 lit. o) coroborate cu prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;  

- Referatele de aprobare ale: 
 În temeiul prevederilor art.11, art.14, art.36, alin.1, alin.2, lit.d), alin4, lit.f), alin.6, lit.a), punctul 14 şi alin.7, lit.a), 
art.45, alin.1, art.62, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 -  Se acordă mandat special domnului Ganea Nicolae, primarul Comunei Galbenu, ca reprezentant legal al 
Comunei Galbenu, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze: 

• prelungirea duratei contractului pentru perioada succesiva de un an şi jumătate, începând cu data de 

• Actul Aditional nr. 7  se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”   Brăila, în 
calitate de concedent, în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi SC RECORWOOD SRL, în calitate de 
concesionar.  

18.12.2017 
şi va înceta automat la momentul în care Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va deveni operaţional, 
în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Contractul de Concesiune având ca obiect: “Delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila şi 
depozitarea  acestora la Depozitul ecologic Muchea”, conform Actului Adiţional nr. 7 prevazut la Anexa 1, parte 
integrantă din prezenta Hotărâre; 

Art.2 - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”   Brăila, cu sediul în 
municipiul Brăila, str. Şoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, judeţul Brăila, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la 
Grefa Judecătoriei Brăila, cu nr. 20/10.07.2009 , al carei membru este Comuna Galbenu, să semneze - în numele şi pe 
seama Comunei Galbenu - Actul Adiţional nr. 7  la  Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având ca obiect: 
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deşeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul 
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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 Ganea Nicolae   personal prin participarea la 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila. 
Art.4 - Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”  Brăila şi altor instituţii interesate. 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 07.09.2017, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri în 
funcţie, indeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                                                SECRETAR 
                         COMAN MIHAI                                                                          TUTULAN CONSTANŢA CAMELIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA  TRAIAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 

din 27.10.2017 
 
privind: aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții 
Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor 
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 
2014 – 2020 
 
 Consiliul Local al Comunei Traian, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în data de mai sus; 
 Având în vedere: 
- Adresa nr. 881 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care s-a solicitat 
aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată – actualizate (august 2017)  și s-
au comunicat : 
- Adresa nr. 33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Dunărea 
Brăila sub nr. 863 din 03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative 
ale membrilor asociați, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și 
apă uzată în perioada de programare 2014 -2020 – actualizate (august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 2020 – actualizată 
(august 2017); 
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – actualizată (august 
2017); 
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 19437 din dată de 02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii  de apă și apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020” – Faza Studiu de Fezabilitate; 
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de alimentare cu apă și pe sistemul de 
canalizare; 
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investitiilor; 
- Hotărârea nr.44 din 12.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Brăila în perioada 2014 -2020 – a Consiliului Local al Comunei Traian; 
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Brăila în perioada 2014 -2020 – a Adunării Generale a Asociaţiei 
- Hotărârea nr.22 din 24 martie 2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 – a Consiliului Local al Comunei Traian 
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare al 
județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 – a Adunării Generale a Asociaţiei 
- Hotărârea Adunării nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă 
și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 
2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în 
perioada 2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei 
- prevederile art.17 alin.2 lit.”b” pct.3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- prevederile art. 37 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare expunerea de motive a primarului Comunei Traian, judeţul Brăila, precum şi avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Traian; 
 În temeiul prevederilor art.11, art.36, alin.1, alin.2, lit.b), c), d), e), alin.4, lit.e) şi lit. f), alin.6, lit.a), pct.14 şi alin.7, 
lit.a), art.37, art.45, alin.1 şi alin.2, lit.d), art.62, alin.1şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17, alin.2, lit.b), pct.3, 
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila. 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. -  (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 
2020 – actualizată (august 2017), conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.1, se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de apă și 
apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
Art.2. - (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – 
actualizată (august 2017), conform Anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Investitiile din Lista prevăzută la alin.1, se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii  de apă și 
apă uzată în județul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
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Art.3. 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Traian, domnul Abăseacă Nicuşor, iar 
secretarul comunei o va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila şi altor instituţii interesate, în 
termen legal. 
  
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Traian şi pe pagina proprie de internet. 
 

                      CONSILIER LOCAL                                                                                    SECRETAR 
                       NAZARU NICOLAE                                                                 GIUGIUC DANIELA NICOLETTA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 63 

din 29.09.2017 
 
privind :  desemnarea celor trei consilieri locali care vor face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Şuţeşti  pe perioada anului şcolar 2017-2018 
 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2017 

Având în vedere : 
 - Adresa înregistrată cu nr.1739/01.09.2017 adresata Consiliului Local Şuţeşti de catre şcoala Gimnazială Şuţeşti prin 
care se solicită desemnarea a trei consilieri locali care vor face parte din Consiliul de Admnistraţie al Şcolii Gimnaziale 
Şuţeşti ; 
-      Raportul de aprobare al  primarului  comunei Şuţeşti, 
-      Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Şuţeşti ; 

În temeiul : Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr.4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unitaţile de învăţământ preuniversitar 

În baza : dispoziţiilor art.36, alin. (1), art.45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se desemnează următoriii consilieri locali care vor face parte din Consiliul de Admnistraţie al Şcolii Gimnaziale 

Şuţeşti în perioada anului şcolar 2015-2016 : 
- domnul  consilier Barac Pertica  
- domnul consilier Ochiroşi Radu 
- domnul consilier Orzaru Vasile 

Art.2  Consilierii desemnaţi işi vor exercita atribuţiile pe perioada anului şcolar 2017 – 2018. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi Instituţiei 

Prefectului, judeţul Brăila în vederea aobţinerii avizului de legalitate. 
    
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  SECRETAR                                                                                                                                       
                         BRATOSIN ANGEL                                                                                 MIOARA CHIRILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 

din 29.09.2017 
 
privind  : aprobarea achitării cotizaţiei anuale în cuantum de 3500 lei  catre Crucea Roşie -Filiala BRĂILA 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ŞUŢEŞTI 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 
Având în vedere: 
- Adresa nr.288/2017 a SNCRR–filiala Brăila prin care se aduce la cunostinţă cuantumul cotizaţiei anuale stabilită şi 
aprobată în Adunarea Generală 
-Hotărârea nr. 1/2015 a Adunării Generale a Filialei de Cruce Roşie Brăila  
- Raportul de aprobare al primarului ; 

În temeiul:  
- prevederile art. 8 din Legea nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România care defineşte calitatea de membru 
susţinător 
 Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a) si art. 45 alin (2) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. – Pentru anul 2017, se aprobă plata cotizaţiei în cuantum de 3500 lei către Societatea Naţională de Cruce Roşie- 
Filiala Brăila.  
Art. 2. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi  şi Instituţiei Prefectului- 
judeţul Brăila. 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  VIZAT PENTRU LEGALITATE        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         BRATOSIN ANGEL                                                                                MIOARA CHIRILĂ 
      
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 66 

din 29.09.2017 
 

privind  : aprobarea rectificarii  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2017 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ŞUŢEŞTI 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ 

Având în vedere: 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Şuţeşti ; 
- Raportul de aprobare al primarului ; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Şuţesti nr.24/15.03.2017 de aprobare a bugetului local 

În temeiul:  
-prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, raportate la Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 
 Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a) si art. 45 alin (2) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  Se aprobă  rectificarea bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, conform anexa  1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 2  În intervalul dintre şedinţele Consiliului local, se împuterniceşte primarul, în calitate de ordonator principal de credite, 
pentru repartizarea şi utilizarea depăşirilor de venituri ce se vor realiza peste prevederile iniţiale, cu informarea Consiliului local. 
Art. 3  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi  si Institutiei Prefectului- 
judetul Braila pentru vizarea spre 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 
                         ORZARU VASILE                                                                                  MIOARA CHIRILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 68 

din 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 
 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ŞUŢEŞTI 
ÎNTRUNIT ÎN SEDINŢĂ  EXTRAORDINARĂ 

Având în vedere: 
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-Referatul secretarului comunei nr.6832/18.10 2017 şi raportul de specialitate întocmit de compartimentul salarizare 
contabilitate  
-Hotărârea nr. 71/19.12.2007 privind aprobarea şi însuşirea proiectului tehnic având ca obiect ”REABILITARE DRUM 
COMUNAL DC  38 ŞUŢEŞTI DEDULEŞSTI” 
-Hotărârea nr. 12/29.02.2016  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum 
comunal DC38, Şuţeşti-Deduleşti-DN2B, km0+000-km13+000, comuna Şuţeşti, judeţul Brăila” conform devizului  
actualizat 
- Raportul de aprobare al primarului ; 
În temeiul:  
- prevederile art. 9 alin. (5) si alin. (8) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată , modificată 
şi completată, 
-prevederile art. 861 Cod Civil 
Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit.  a) si art. 45 alin (2) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă  cererea Consiliului Local Şuţeşti privind trecerea pe durată determinată din domeniul public al UAT 
Mircea Vodă în  domeniul public al UAT Şuţeşti  a sectorului de drum pe o lungime de 11 km aparţinind drumului  
comunal DC  38 ŞUŢEŞTI DEDULEŞTI - km0+000-km13+000 în vederea derulării unui obiectiv de investiţie 
Art. 2. Trecerea  sectorului de drum precizat la art.1  în domeniul public al UAT Şuţeşti se va realiza în vederea stabilirii 
valorii de investiţie actualizată, valoare care va fi înscrisă în inventarul domeniului public al fiecărui UAT 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va transmite Consiliului Local Mircea Vodă în vederea adoptării Hotărârii privind trecerea pe 
durată determinată din domeniul public al UAT Mircea Vodă în  domeniul public al UAT Şuţeşti  a sectorului de drum pe o 
lungime de 11 km aparţinând drumului  comunal DC  38 ŞUŢEŞTI DEDULEŞTI - km0+000-km13+000 
Art. 4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi transmisă Consiliului Local Mircea Vodă, adusă la 
cunoştinţa celor interesaţi  şi Instituţiei Prefectului- judeţul Brăila. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     VIZAT PENTRU LEGALITATE        
                              CONSILIER                                                                                               SECRETAR 
                    CALU VIOREL CĂTĂLIN                                                                               MIOARA CHIRILĂ 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 70 

din 31.10.2017 
 
privind : aprobarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi a Listei de Investiţii 
Prioritare pe sistemele de apa uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se 
vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în 
perioada 2014 – 2020 
 
        Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017; 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care ni s-a solicitat 
aprobarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată - actualizate (august 2017) şi ni 
s-au comunicat : 
  - Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociaţie sub nr.863 din 03.10.2017, prin care i se 
solicită sprijin Asociaţiei, pentru adoptarea de către organele deliberative ale membrilor Asociaţi, a Hotărârilor de 
aprobare a Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată în perioada de programare 2014 
– 2020 – Actualizate (august 2017); 
 - Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată 
(august 2017); 
- Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 
2017); 
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din data de 02.10.2017 pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Brăila în perioada 2014-2020” – Faza studiu de fezabilitate -. 
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor pe sistemul de alimentare cu apă şi pe sistemul de 
canalizare; 
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor; 
-Contractul de finanţare-Programul Operaţional Infrastructură Mare nr.27/13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr. 
3194/17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate 
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de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare şi Compania de Utilităţi Publice Dunărea 
Brăila SA în calitate de Beneficiar al finanţării 
- Hotărârea nr.50 din 16.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din 
Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020 - a Consiliului Local al Comunei Şuţeşti; 
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi pe 
sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din 
Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei; 
- Hotărârea nr.11 din 31.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa şi canalizare al 
judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a Consiliului Local al Comunei Şuţeşti; 
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al 
judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a Adunării Generale a Asociaţiei; 
- Hotărârea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi a 
Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 
2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în 
perioada 2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei; 
- prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- prevederile art.37 alin.1 si alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Suţeşti, judeţul Brăila; 
- Rapoartele comisiei de specialitate pent ru agr icul turã ,  act i v i tã ţ i  economico-f inanciare,  buget ,  f inan ţe, 
pro tec ţ i a  mediulu i  ş i  tur ism ; 

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) şi lit.f), alin.6 lit.a) punctul 14 şi alin.7 
lit.a), art.37, art.45 alin.1 şi alin.2 lit.d), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
 

HOTARĂŞTE: 
 
Art.1 – (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare 2014 – 
2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi 
Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020. 
Art.2 – (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 – 
Actualizată (august 2017) conform Anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi 
Apă Uzată din Judeţul Brăila, în perioada 2014 – 2020. 
Art.3 – Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Şuţeşti domnul Codreanu Cristian, iar 
Secretarul Comunei o va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila şi altor instituţii interesate, în 
termen legal. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 10 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali în funcţie, îndeplinindu-se 
cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                              SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                     MIOARA CHIRILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 71 

din 31.10.2017 
 

privind : aprobarea revizuirii Hotararii nr.51 din 16.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Sutesti privind 
aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Sutesti a 
Proiectului de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020” 
 

Consiliul Local al Comunei Șutești, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la dată de 31.10.2017; 
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În scopul îndeplinirii cerințelor alineatului (8) al Articolului 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale părților - din 
Secțiunea 1 din Anexă 1 - Condiții Specifice aplicabile POIM 2014-2020, Axa prioritară 3., Obiectivul Specific 3.2. din 
Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr.3194 din 17.02.2017, referitoare la revizuirea Hotărârilor privind asigurarea cofinanțării proiectului în cadrul POIM, ale 
organelor deliberative ale membrilor Asociați – beneficiari direcți ai investițiilor : 
Revizuieşte : Hotărârea nr.51 din 16.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Şuţeşti, după cum urmeaza: 
Art.I Se revizuiește Preambulul Hotărârii nr.51 din 16.09.2014, care va avea următorul continut : 

Ţinând cont de :       
- Adresa nr.882 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin care ni s-a solicitat 
adoptarea prezenței Hotărâri și ni s-au comunicat : 
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din 03.10.2017, prin care i se solicită 
sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor revizuite privind 
asigurarea cofinanțării Proiectului de Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 
- Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr.3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SĂ în calitate de Beneficiar al finantarii; 
- Centralizatorul privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de UAT-
urile Beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul 
Brăila în perioada de programare 2014 – 2020, în care la poziția 28 figurează UAT Comună Şuţeşti. 
        - Adresa nr. 932/18.10.2017a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin care s-au comunicat: 
-Adresa nr,19658/18.10.2017a operatorului SC CUP DUNĂREA BRĂILA Sainregistrata la Asociație sub 
nr.931/18.10.2017, prin care a revenit la adresa nr. 33298/02.10.2017, înregistrată la Asociație sub nr.863/03.10.2017 
-Centralizatorul corectat de operator –privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1%pentru Asistență 
Tehnică datorată de UAT-urile beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de dezvoltarea a Infrastructurii de Apă și 
Apă uzată în județul Brăila în perioada de programare 2014-2020 
Având în vedere: 
- Hotărârea nr.51 din 16.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Șutești privind aprobarea contribuției de 1% pentru 
cofinanțarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Comună Șutești a Proiectului de “Asistență Tehnică pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020” 
- Hotărârea nr.70 din 31.10.2017 a Consiliului Local al Comunei Șutești privind aprobarea Listelor de Investiții Prioritare 
pe sistemele de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate 
(august 2017); 
- prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finanțare - alin.1 și alin.2 și ale Articolului 3 - Valoarea Contractului 
din Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub 
nr.3194 din 17.02.2017; 
- prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 și ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi și obligații suplimentare ale 
Părților din Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de apă / apă uzată din Anexă 1 – Condiții Specifice 
aplicabile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu 
în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - la Contractul de 
Finantare; 
- prevederile alineatului 7 - Finanțarea investițiilor și cofinanțarea - (numerotare corectată din alineatul 8 în alineatul 7 prin 
Actul Adițional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării 
Generale a Asociației nr.10 din 07.05.2010) din Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte Surse de Venit din Capitolul 1 - 
Sistemul Financiar din Titlul ÎI - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 și 5 și ale Articolului 17 alineatul 7, 
alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,             alineatul 21, alineatul 27 - Alte obligații pentru Delegatar - 
punctele 3, 5, 6, 7, 8 și 9 – Obligațiile Delegatarului din Capitolul III – Părțile Contractante, Secțiunea 1 – Drepturile și 
Obligațiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegare din Dispoziții Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- prevederile art.8 alin.1 și alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 2013, 
astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016; 
- prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 
2013; 
- prevederile art.9 alin.1 litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în anul 2013; 
- prevederile art.12 alin.1 litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată în 
anul 2015; 
- prevederile art.4 alin.1 și alin.2, ale art.5 alin.1 litera c), litera e), litera g) și litera h) și ale art.17 alin.2 lit.b - Strategia de 
Dezvoltare (include și Master Planul pentru Servicii și nu reprezintă numai Master Planul) - punctele 1 și 2 din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Braila; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Șutești, județul Braila; 
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- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.f), alin.6) lit.a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1 și alin.2 litera 
a) și litera d), 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; 
Art.ÎI Se revizuiește Dispozitivul Hotărârii nr.51 din 16.09.2014, care va avea următorul continut: 
            

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice, de către Unitatea Administrativ Teritorială Comună 
Șutești, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor în valoare de 2.125.174,51 EURO din Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020. 
Art.2 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice în suma de 900 lei, care reprezintă procentual 1% din 
valoarea investițiilor, pentru care Unitatea Administrativ Teritorială Comună Șutești are calitatea de Beneficiar direct. 
Art.3 Suma de 900 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind calculul contribuției la 
cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investițiilor din 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare 2014 – 
2020 - Anexă și parte integrantă din prezenta Hotărâre - în care la poziția 28 figurează UAT Comună Şuţeşti. 
Art.4 (1) Se aprobă includerea sumei de 900 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unității Administrativ Teritoriale Comună 
Șutești, cu destinația prevăzută la Art.2 de mai sus. 
(2)  Suma de 900 lei va fi virată până cel târziu la dată de 20 Noiembrie 2017 în contul RO66 RNCB 0048 0240 8727 
0126 al SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ, deschis la BCR Brăila, în calitatea să de Beneficiar al 
finanțării în Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 / nr.3194 din 
17.02.2017. 
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Șutești domnul Codreanu Cristian, iar 
Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotărârii - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea 
Brăila imediat după adoptare - și altor instituții interesate, în termenul legal. 
  
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi, din numărul total de 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 Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                                  SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                         MIOARA CHIRILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 72 

din 31.10.2017 
 

privind: aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor mobile şi imobile care aparţin domeniului 
public şi  privat al comunei Şuţeşti   
 
            Consiliul Local Şuţeşti întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2017 

Având în vedere: 
- raportul de aprobare al   primarului comunei Şuţeşti  şi al compartimentului financiar contabil; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şuţeşti 
-referatul privind rezultatele inventarierii patrimoniului public şi privat întocmit de compartimentul financiar contabil 
-prevederile Dispoziţiei primarului nr.805/2016 privind constituirea Comisiei de inventariere 
În temeiul:  
-prevederilor art. 7 alin.(1) si alin.(3), art.8 ,alin.(1) din Legea nr. 82/1991  Legea contabilităţii cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2861/2009 pentru  aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  
-  dispoziţiilor cap. III din HG 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederilor art.18, art.21 art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată şi completată; 
-prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(6) lit.a) coroborat cu alin. (5) lit. a), din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare                                    
 În baza art.45 si art.115, lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare                                    
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HOTĂRÂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă rezultatul inventarierii pe anul 2016 a bunurilor mobile şi  imobile care aparţin domeniului public şi  
privat al comunei Şuţeşti, conform listelor de inventar  anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei prin intermediul compartimentului financiar 
contabil şi va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului - judeţul Brăila  prin intermediului secretarului 
unităţii administrative teritoriale. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                   MIOARA CHIRILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 73 

din 31.10.2017 
 

privind:   aprobarea contului de execuţie a bugetelor comunei Şuţeşti  pentru trimestrul III anul 2017 
 

Consiliul Local al Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017; 
Având în vedere:  

-avizul comisiei de specialitate AGRICULTURÃ,  ACTIVITÃŢI EC ONOMICO-FINANCIARE, BUGET, 
FINANŢE,  PROTECŢIA MEDIULUI ŞI  TURISM  
-referatul de specialitate al compartimentului contabilitate-salarizare  din cadrul Primăriei Şuţeşti 
             -prevederilor art.57 al  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  Se aprobă contul de execuţie al bugetelor COMUNEI ŞUŢEŞTI, pentru trimestrul III  anul 2017, conform anexei nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare şi comunicată 
Instituţiei Prefectului-judeţul Brăila în vederea vizării pentru legalitate.  
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                   MIOARA CHIRILĂ 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 74 

din 31.10.2017 
 

privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şuţeşti nr. 52/2017 privind aducerea la cunostinţă 
consilierilor locali a investiţiei  privind lucrările de furnizare şi montare echipamente de iluminat pentru 
beneficiarul Primaria comunei Şuţeşti, judeţul Brăila 
  
       În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ŞUŢEŞTI 
 întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017 

Având în vedere : 
-adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila înregistrată sub nr.9883/03.10.2017,  cu privire la solicitarea de revocare a 
actului administrativ pe considerentul încheierii anterioare a contractului de lucrări şi a  lipsei efectelor juridice ale hotărârii  
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-raportul de avizare ale Comisiei de Specialitate pentru Amenajarea Teritoriului , Urbanism, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, Juridicã şi de Disciplinã  
 - faptul ca  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuţeşti nr. 52/2017  privind  aducerea la cunostinţă consilierilor locali 
a investiţiei  privind lucrările de furnizare şi montare echipamente de iluminat pentru beneficiarul Primaria  comunei 
Şuţeşti,  judeţul Brăila nu a fost revocată şi nu a produs efecte juridice până la această dată; 

În temeiul :  
-prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG. nr. 35/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-prevederilor Legii nr.24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
-dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  
-dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) , art. 45 şi art. 115 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuţeşti nr. 52/2017 
privind  aducerea la cunoştinţă consilierilor locali a investiţiei  privind lucrările de furnizare şi montare echipamente de 
iluminat pentru beneficiarul Primaria  comunei Şuţeşti,  judeţul Brăila pe considerentul încheierii anterioare a contractului 
de lucrări şi a  lipsei efectelor juridice ale hotărârii  
Art.2. Secretarul comunei  va comunica  prezenta hotărâre compartimentului taxe şi impozite locale, tuturor celor 
interesaţi  şi Instituţiei Prefectului judeţului Brăila 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                   MIOARA CHIRILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 75 

din 31.10.2017 
 

privind :  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 
 

CONSILIUL LOCAL ŞUŢEŞTI  
întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.10.2017 

Având în vedere : 
Referatul de necesitate al compartimentului de specialitate; 
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Raportul de aprobare al primarului comunei Suţeşti, judeţul Brăila 

 Conform prevederilor: :  
-art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările 
ulterioare; 
-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
-art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 515/2002; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. - Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2018 conform nivelurilor stabilite în sume 
fixe aşa cum sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, constituind anexa nr. 1 , 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - Bonificaţia stabilită pentru plata integrală a impozitelor la termenele stabilite conform Codului Fiscal se stabileşte   
astfel: 
în cazul impozitului pe clădiri, la 10% (conform cap.I, art.7, alin (3) din anexa 1) 
în cazul impozitului pe teren, la 10% (conform cap.II, art. 11, alin (2) din anexa 1) 
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în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10%.(conform cap.III.art.15, alin.(2) din anexa în cazul taxei de pază 
locuinţe populaţie, la 10% 
în cazul taxei de habitat locuinţe populaţie, la 10% 
Art. 3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul 
persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe terenul situat atat în întravilan cât şi în extravilan, pentru anul 2017, se 
menţine delimitarea zonelor în intravilan şi în extravilan aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Şuţeşti 
nr.20/30.04.2015–  anexa 1 
Art. 4. - (1) Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţă celor interesaţi şi va fi făcută 
publică prin afişare. 
    (2).Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei prefectului judeţului Brăila în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate şi se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului comunei Şuţeşti. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                   MIOARA CHIRILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 76 

din 31.10.2017 
 

privind: aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie publică pentru terenul intravilan 
situat în comuna Şuţeşti, CV 20, P 423,  
 

Consiliul Local al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017; 
Având în vedere:  

-cererea înregistrata cu nr.4080/25.07.2017 a domnului Bratosin Marian 
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat Androniu Cosmin 
-raportul de aprobare al primarului comunei Şuţeşti, judeţul Brăila  
-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public şi privat, juridicã 
şi de disciplinã 
-prevederile  HCL nr.63/30.10.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie 
asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Şuţeşti, judeţul Brăila 
-prevederile art. 693-702 din Legea nr.287/2009 Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare  

În temeiul : 
-prevederilor art.36, art.45, art 123 alin (2)  şi ale art.115 alin.1 lit.b) şi din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie publică pentru terenul intravilan situat în 
comuna Şuţeşti, CV 20, P 423 
Art.2. Se aprobă durata superficiei  pe o perioada de 49 de ani             
Art.3 Se aprobă valoarea redevenţei  anuale  în cuantum de 212 lei conform raportului de evaluare imobiliară           
Art.4 Se aprobă caietul de sarcini conform anexei la prezenta hotărâre 
Art.5 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi Instituţiei Prefectului - 
judeţului Brăila în vederea vizării pentru legalitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Şuţeşti şi pe pagina proprie de internet. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ        
                              CONSILIER                                                                                            SECRETAR 
                         DOBRE COSTICĂ                                                                                   MIOARA CHIRILĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 60 

din 18.09.2017 
 

privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public  al comunei Bordei Verde, a unui teren intravilan, 
categoria curți-construcții, în suprafață de 638 mp, cvartal 6 parcela 143, situat în sat C-țin Gabrielescu, str. 
PrincipalĂ, nr.53, Identificat prin număr cadastral 74223; 
  
        Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară în dată de 18.09.2017; 
        Având în vedere: 
-          Expunerea de motive a domnului Primar Rotaru Dumitru; 
-          Referatul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 
-          Nota de fundamentare a comisiei de inventariere; 
-          Prevederile art.8,alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-          Prevederile Hotărârii Consiliului Local Bordei Verde nr.48 din 20 iulie 2017 privind aprobarea însușirii inventarului 
actualizat al unor bunuri din domeniul privat al comunei Bordei Verde; 
-          Prevederile art.863 lit.e din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
-          Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparență decizională în administrația publică; 
-          Prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.c, art.119, art.120, alin.1, alin.2 și ale art.122, din Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
-          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde; 
       În temeiul prevederilor art.45,alin.1, alin.3 și ale art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, a administrației publice 
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Bordei Verde, a unui teren intravilan, 
categoria curți-construcții, în suprafață de 638 mp,cvartal 6, parcelă 143 situat în sat C-țin Gabrielescu, str.PrincipalĂ, 
nr.53, identificat prin număr cadastral 74223, ale cărui elemente de identificare și amplasament sunt prevăzute în anexă 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2. Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Bordei Verde, astfel cum a 
fost aprobat prin HCL nr.59/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu încă o poziție, respective poziția 
nr.42, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3. Cu dată emiterii prezentei hotărâri se radiază poziția nr.77 din inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei 
Bordei Verde, aprobat prin HCL nr.48/20 iulie 2017; 
Art.4. Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi transmisă, Instituției Prefectului județul Brăila, Primarului 
comunei Bordei Verde, cât și factorilor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
  
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 61 

din 18.09.2017 
 
privind: aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă 
și acordarea concediului de odihnă suplimentar, pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și 
serviciile publice subordinate, datorită prezentei radiațiilor câmpului electromagnetic din incinta clădirii 
instituției Primăriei comunei Bordei Verde, județul Brăila; 
 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară la dată de 18.09.2017; 
Având în vedere: 
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-          Expunerea de motive inițiate de către Primarul comunei- D-nul Rotaru Dumitru; 
-          Raportul de specialitate întocmit de compartimentul resurse umane ; 
-          Prevederile HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor 
de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație’’ din administrația publică locală; 
-          Prevederile art.108 din Constituția României, republicată; 
-          Prevederile art.23 din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-          Prevederile art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-          Prevederile art.147 alin.1 din Legea nr.53/2003 R. – Codul muncii; 
-          Prevederile art.35 din legea nr.188/1999 R. privind Statutul funcționarilor publici; 
-          Prevederile art.36 alin.2,lit.a din Legea nr.215/2001 R. privind administrația publică locală; 
    Ţinând cont de: 
-          Buletinul de măsurare a câmpului electromagnetic nr.1609221/22.09.2016; 
-          Adresa nr.23/2015 privind buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă – valabilă până la 
schimbarea condițiilor care au stat la baza elaborării acestuia; 
-          Avizul consultativ al comisiei paritare de la nivelul Primăriei Bordei Verde; 
-          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
          în temeiul prevederilor art.45 și a art.115 alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 a administației publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  
                                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, datorită 
prezenței radiațiilor câmpului electromagnetic din incinta clădirii instituției Primăriei comunei Bordei Verde, județul Brăila, 
conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2. Se aprobă acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de 3 zile lucrătoare pentru toți salariații din aparatul de 
specialitate al Primarului și serviciile publice subordonate, din locurile de muncă în care există condiții vătămătoare, 
precum și pentru personalul nou încadrat pe funcții, personalul care se transferă, personalul redistribuit, personalul care 
își reia activitatea după o perioada de întrerupere a raportului de serviciu/de muncă în măsură în care acesta își 
desfășoară activitatea în aceleași condiţii; 
Art.3. Primarul comunei Bordei Verde, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grijă secretarului comunei, persoanelor și autorităților 
interesate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
  
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 62 

din 18.09.2017 
 
 privind: aprobarea documentației tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „Modernizare iluminat stradal în comună Bordei 
Verde, județul Brăila’’ 
        

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară la dată de 18.09.2017; 
Având în vedere: 

-          Rerefatul de aprobare prezentat  de dl. primar, Rotaru Dumitru și referatul d-lui. secretarZodilă Viorel; 
-          Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control ; 
-          Documentaţia tehnico economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Modernizare iluminat stradal în 
comună Bordei Verde,  județul Brăila’’; 
-          

-         

Prevederile art.9,alin.1 din  OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea ,,Instrucțiunilor de aplicare’’ a unor prevederi din HG nr.28/2008 privind 
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice,precum și a structurii și 
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metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții’’ cu modificările și completările 
ulterioare; 
-          Prevederile art.41-42, 44 alin.(1) și art.45 din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare; 
-          Prevederile art.9(4) din HGR nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
-          Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum și pe cele ale art.126 din 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu 
modificările sicompletarile, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art. 1 Se aprobă realizarea investitiei „Modernizare iluminat stradal în comună Bordei Verde, județul Brăila’’; 
Art. 2

Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, cu modificările și completările 

 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru investiţia „Modernizare iluminat stradal în comună 
Bordei Verde, județul Brăila’’, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă principalii indicatorii tehnico – economici ai investitiei „Modernizare iluminat stradal în comună Bordei 
Verde, județul Brăila, după cum urmează : 
 1.     Valoarea totală(ÎNV), inclusiv TVA: 559.943,48 lei,(în prețuri – luna 09,anul 2017,1 euro = 4.5726 lei) dintre care: 
-          Construcţii – montaj(C+M): 516.103,00 lei 
2.      Eşalonarea investiției(ÎNV/C+M): 
-          Anul I;559.943,48 lei/516.103,00 lei; 
3.     Durata de realizare(luni): 5 luni; 
4.     Capacităţi (în unități fizice și valorice): 
-          Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în functionare = 4; 
-          Numărul aparatelor de iluminat noi = 500; 
-          Numărul total al aparatelor de iluminat = 504; 
-          Puterea electrică instalată a aparatelor de iluminat vechi păstrate în funcționare( W) = 128; 
-          Puterea electrică instalată a aparatelor de iluminat noi(W)= 15000; 
-          Puterea electrică instalată totală(W) = 15128; 
-          Puterea electrică instalată totală în regim redus(W)=15128; 
-          Consumul de energie electrică anual normal/cu regim redus(KWh)= 60512. 
Art. 4 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 va fi asigurată din bugetul de stat în cadrul Programului Național de 
Dezvoltare locală și cofinanțat din bugetul local al comunei Bordei Verde. 
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul comunei Bordei Verde, judeţul Brăila. 
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștință publică și instituțiilor interesate de către secretarul 
comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet. 
   
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 
         

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 63 

din 18.09.2017 
 

privind: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie - ”Modernizare iluminat stradal în 
comună Bordei Verde, județul Brăila’’ 
 
  Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința  extraordinară în dată de 18.09.2017; 
   Având în vedere: 
-          Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, Rotaru Dumitru și referatul compartimentului financiar-contabil; 
-          Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control ; 
-          Prevederile art.44,alin.1,art.46 alin.3 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și 
completările ulterioare; 
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-          Prevederile art.36,alin.1,alin 2,lit.b ,alin.4,lit.a și d din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 
-          Prevederile art.7 alin.1,lit.a din OUG 28/2013,pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală și 
art.5,lit.e,art.6,alin.4,art.8,alin.3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013, pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificările 
ulterioare; 
-          Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul –cadru al documentațiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
       În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată cu modificările și 
completarile, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare iluminat stradal în comună Bordei Verde, 
județul Brăila’’, cu suma de 41.542,35 lei, pentru plata unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de 
stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile 
de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele 
tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, 
organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, 
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar: 
Cofinantare PNDL: 518.401,13lei 
CofinantareBeneficiar: 

 3,1,1 

41.542,35 lei 
Din care: 
 

Studii de teren 0.00 
3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 
3,1,3 Alte studii specifice 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 
şia utorizaţii 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 297.50 
3.4 Certificare a performanţei energetice şi 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 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 35700.00 

3,5,4 Documentaţiile tehnice necesare în vedereao bţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 
3,7,1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 
3,7,2 Auditul financiar 0.00 
3,8,1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 
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 Construcţii 

0.00 

3,8,2 Dirigenţie de şantier 774.15 
5,1,2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor 4770.70 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 

 
Art.2 Valoarea cofinanțării pentru proiectul prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreţinere și exploatare pentru 
acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei Bordei Verde, județul Brăila. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și instituțiilor interesate de către secretarul comunei. 
   
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 

 
 
 



_______________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.9/2017______________ 

120 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 

din 06.10.2017 
 

privind: aprobarea unui schimb de teren 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 suprafta 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 ședința extraordinară în dată de 06.10.2017; 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive, a primarului comunei D-nul Dumitru Rotaru; 
- Raportul de specialitate, al Compartimentului de resort, prin care se propune, spre aprobare, schimbul de terenuri între 
Primăria comunei Bordei Verde  şi persoană fizică, D-nul Drenea Ionel; 
-Acordul domnului Drenea Ionel cu privire la schimbul de teren cu primăria comunei Bordei Verde; 
-Raportul de avizare, al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde; 
-Prevederile extrasului de Carte Funciară nr.71275 – Drenea Ionel; 
-Prevederile extrasului de Carte Funciară nr.71149 – Primăria Bordei Verde 
-Planurile de Situație – teren primărie și teren Drenea Ionel ; 
- Rapoartele de evaluare întocmite de evaluator autorizat Androniu Cosmin nr5327/04.10.2017- 212 mp proprietatea 
privată a comunei Bordei Verde și nr.5326/04.10.2017 – 212 mp proprietatea numitului Drenea Ionel; 
- Poziţia 11 din Anexă privind Inventarului bunurilor din domeniul privat,aprobat prin HCL nr.48/20.07.2017;  
- Prevederile art. 4  din Legea nr.213/1998- privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 
- Prevederile art. 121 alin. (1), alin. (2) și (4) din legea nr.215/2001- legea administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.10, art. 36 alin. (2) lit.c),alin.5,lit.d din legea nr. 215/2001- legea administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.36,alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar,republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.863 din Codul Civil 

În temeiul art.45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se însușesc Rapoartele de evaluare întocmite de către expertul evaluator Androniu Cosmin, în vederea efectuării 
schimbului de terenuri având că obiect: 
-Terenul proprietate privată a comunei Bordei Verde, în suprafață de 212 mp, identificat în CV7, P233 și  CF 71149 
Bordei Verde și nr. cadastral 71149, la o valoare de piață de 5102 lei, reprezentând 24,07 lei /mp; 
-Terenul proprietatea numitului Drenea Ionel în suprafață de 212 mp, identificat în CV7, P235, 236 și CF 71275 –Drenea 
Ionel- dezmembrat în două loturi, la o valoare de piață de 2592 lei, reprezentând 12,22 lei/mp; 
Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri fără sultă, între Primăria comunei Bordei Verde și d-nul Drenea Ionel, 
cu suportarea de către Primăria Bordei Verde a taxelor notariale, terenurile fiind identificate la art.1, din prezenta 
hotărâre, după cum urmează: 
-Primăria comunei Bordei Verde predă numitului Drenea Ionel terenul în suprafață de 212 mp, din total suprafață 
inventariată de 2976 mp, identificat în CV7, P233 și CF71149, având o valoare de 5102 lei, reprezentând 24.07 lei/mp; 
-Drenea Ionel predă Primăriei comunei Bordei Verde terenul în suprafață de 417 mp( 212 mp și 205 mp în 
compensare în aceeași zona), identificat în CV7, P235, 236 și CF 74237, nr.cadastral 74237, lot 2, motivat de faptul că 
terenul sau are  valoarea de piață de 2592 lei, mai mică decât terenul proprietate privată al comunei Bordei Verde, care 
are o valoare de piață mai mare și este situat în ,,zona centrală cu deschidere la DJ211A’’  a localității Bordei Verde; 
Art.3.De la dată prezentei se vor face toate demersurile în vederea modificării și completării  Cărților Funciare cu privire 
la cele două imobile supuse schimbului, iar taxele ocazionate de încheierea actelor în formă autentică, vor fi suportate de 
către Primăria comunei Bordei Verde; 
Art.4. Terenul în suprafață de 417 mp, conform prezentei hotărâri se va înscrie în domeniul privat al comunei, având 
destinația construcție garaj mașini și utilaje din dotarea primariei; 
Art.5. Persoana nemulțumită de prezentul act administrativ, se poate adresa cu plângere instanței de contencios 
administrativ competențe, în condițiile legii nr. 554/2004- legea contenciosului administrativ. 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică prin grijă secretarului comunei :- Instituției Prefectului județul Braila- Primarului 
comunei D-nul Dumitru Rotaru , D-lui. Drenea Ionel,OCPI Făurei ,cât și tuturor celor interesați și se afișează la sediul 
instituției . 
 
      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA  BORDEI VERDE 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 66 

din 18.09.2017 
 

privind: aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-
legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap 
  

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară în dată de 18.09.2017; 
Având  în  vedere: 

 - Iniţiativa Primarului comunei Bordei Verde exprimată în expunerea de motive; 
- Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 
- Prevederile art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.40 și art 41 din Hotarărea Guvernului nr.268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Prevederile Ordinului nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru 
persoanele cu handicap; 
-Prevederile art.36, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. b) şi alin. (6) lit.a) pct.14, din Legea nr.215/2001, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă Regulamentul privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de 
parcare pentru persoanele cu handicap prezentat în  anexa 1 și modelul cardului –legitimației de parcare prezentat în 
anexă 2, care fac părți integrante din prezenta hotărâre; 
Art.2.Costurile privind implementarea formularului al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu 
handicap se suportă din bugetul local. 
Art. 3.- Prezenta hotărâre, se comunică de secretarul comunei Instituției Prefectului județul Brăila, Primarului comunei 
cât și celor interesați și va fi adusă la îndeplinire prin compartimentele de specialitate. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet 
  
        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR COMUNĂ 
          MICLARU ANGELICA                                                                                              VIOREL ZODILĂ 
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