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Privind afdvitatea desfasurata de Comisia de Sanatate si Protectie 
," 

Sociala a Cansiliului Judetean Braila pa anul2016 

Prezentul Raport de activitate a l  Comisiei de Sanatate si Protectie 
Sociala este intocmit in baza art. 50, pct 3 din Legea nr.393/2004 privind statutul 

Comisia de Sanatate si Protectie Sociala a fost aprobata prin Hotararea 
Consiiiului Judetean Braila nr. 121/23.06.2016 si  are in cornponenta sa urmatorii 
rnembri : - Capatina Marian 

- Serbu Dan Lucian 
- lordache Stefan Catalin 

- Cortez Vasile 

- Lungu Danut 

In intewalul de timp iulie - decembrie 2016, Comisia de Sanatate si 
Protectie Sociala s-a intrunit in 12 sedinte in care au fost dezbatute s i  s-au emis 

avize pentru Proiectele de Hotarare propuse a fi pe ordinea de zi a sedintelor 

ordinare si  extraordinare a plenului C.J. Braila, in vederea soiutionarii unor \B 
probleme in domeniul de activitate in care comisia functioneaza. 

Pentru a eficientiza activitatea comisiei la dezbateri au fost invitati : dr. 

lugulescu Mihai- manager at Spitalului Judetean de Urgenta Braila impreuna cu 

membrii Comitetului Director a i  unitatij sus amintite ;d-na Cimpoaie Simona - 
director a1 DGASPC Braila si rnembri din conducerea unitatii .Membrii comisiei de 

sanatate s i  protectie sociaia au solicitat conducerii unitatilor arnintite anterior ca 

Proiectele de Hotarare supuse dezbaterii sa fi fost trecute initial prin filtrul 

Consiliiior de Administratie si in textul documentelor propuse sa se regaseasca 

nurnarul si data la care au fost emise Hotarari ale C.A. 



La unele sedinte ale comisiei au participat : Presedintele,Secretarul si 
membri a i  aparatului de specialitate a/  a i  Consiliului Judetean Braila, pentru a 

oferi suport tehnic in vederea lamuririi unor aspecte din Proiectele de Hotarare 

supuse dezbaterii . 

Din muftitudinea de Proiecte de Hotarare supuse dezbaterilor as enumera 

cateva : - Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- 

economice faza DALl ( documentatia de avizare al lucrarilor de investitie ) ce 

vizeaza suplimentarea puterii instalate in panou electric de distributie a 0,4 KW ( 

TGD-2 ) in incinta Pavilionului A al S.J.U. Braila ; 

- Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si 
economice faza DALl pentru obiectivul de investitii : Refacere inel de incendiu din 

cadrul SJU Braila , Pavilion A ; 

- Proiecte de Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si  

a statului de functii ale DGASPC Braila ,a SJU Braila si a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Braila ; 

- Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
Qrganizare s i  functionare ale sewiciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilitati , organizate in cadrul DGASPC Braila ; 

- Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare ale serviciilor sociale destinate victimelor voilentei in familie , 
organizate in cadrui OGASPC Braila 

La convocarea Cornisiei de Sanatate si Protectie Sociala toti membrii 

acesteia au raspuns prezent si  si-au adus cotributia , fiecare in felul sau, la o buna 

desfasurare a activitatii . 

Acest raport este o sinteza a activitatii Comisiei de Sanatate si Protectie 
Sociala elaborat in baza Regulamentului de organizare si  functionare a Gonsiliului 

Judetean Braila aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 171/28.10.2015 

Presedinte CapatinaMarjan 


